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sabahki 
haberler 

·la sabahki 
Sovyet 
teblljl 

---- -·--
yazı itleri telefonu : 2oıo3 CUMA 29 AGUSTOS 1941 

w 

Milli 
Sef , ---

lnönü Etimes'uddaki 
tayyare meydanını 
gözden geçirdiler 

Milli Şef dün Alman 
·Büyük Elçisini de 
kabul buyurdular Ukraynada yeni bir 

şehir daha tahliye 
edildi 

~~'8. 29 (Radyo) - Sovyet ,ia.. 
~ bilrosu tarafından bu salııah 

• Uknrnad& bir harb sahnesi: Alman uıkerleri 7anıuı bir 
Sovret tan.Jnnm öniinde 

Ankara 28 {A.A.) - Re:Slcümıhur 

İmn.et İnönü bugün Türlt Hava Kuru.. 
munun Ettmes'udkmki tayJare mey_ 
danını ve burada.ki bütün tesisatı 

Alman tebliöi • 8ÖlJd&n geçirmişler ve alilıka.dnr:ardan 

l•anda tbahat almış.1ardır. ~~ıen baro tebliğı: 
28 Attistos ıünil oıdularımıı:, büUJn 

~eleme d~ana !karşı şiddetlı mu
-..u-ebEfer verm.ekt.e devam ctm'şlerdlr. 
efe Orcıuıannıız, ş!ddetll mulıarebeler
•- 11 sonra Dln.veperpel,rovsk şehrini 

a [Devamı 5 inci s"\)ladııJ 

''HAREKAT PLAN mubasemat ........... :··· .................... :··· ............ . 
MUCiBiNCE d d Berhn Efganıst~nın ...,rketnıtşlerdlr. 

be Tayya.reıemıi!z, Almanyanın Königs
d rg şehrfnı murnffııJdyotıe bOmbar-
ırn.an etmişlerdir. 
01'dlllanmız, şlddeUı ve devamlı mu. 

~lerden sonra Ukra)-ıııı.da. N. c•ı 
et ı tet1re+..:nlşlerdir. Bu şehnn iSfr.lll 
Ü!Jına~ OOk pahalı.va malo'.muştur. 
~ mütıooddld de:a!ar şehre lıü
cuın et.mlış, her defasında azim za.vi.at. 
~. PÜSkilrtılll:nUştUr. NiN'~e!. dilsm~ 
1 al.arı eehre P,'lrdlkten sonra. şehrın 
C!Jlde.Jti aokadc ~uhıırebelcrl 16 ı:aat 
~Uıtn~. Düşmanın ölü ve yaraiı o-

DEVAM· Elli ar a da işgal altına 
" Veni Başvekil her ahnacagw ını bildirdi "Finlandiya cephe-

sinde iki düşman türlü mukavemetten Elganistan 
tümeni kat'i mağh1- · ı· b d"I · · 

biyete uğrabldı ,, iÇ ına e 1 mesını lstiklilini 
al'alt Zll.yia.tı ıo.ooo dlr '10 tank. 20 
top,~ maklnelı tfek: ve yüzler. 109 tayyare 
oe tırtılı araba tahrib edılmi~:r. 

du .. •u·· ru·· ldu·· t ·ı· R k tı · ;;----Bu-ımm_t_n Novoınos1tvosk oJması T ngı ız • us uvve erı 
"'l•ıhtt'llıcldtr. Irandan çekilmiyecek 

kıtaata bildirdi mildalaa 
edecek .• 

R -----o---- Öl Alman radyoı;u !r1 oskova • 
us ordusu ken 1 Leningrad demiryolunun Londra ~ (AA.) -Tahrandan res ·1 keıildiğini bila'iriyor mi Alman istchbara.t ajansına çeki .. Vaziy: tini nası ıen bir tıelgrafil.<ı. yeni iran kabine -

Efgan Başvekili dün 
bir nutuk söyledi . 

Berlin :>.8 (A.A.) - Alman or - sinin teşekkül etıtlği b-ldirilmekte -•• Ü ? du!arı başkume.ndanlığınm tebliği: dir. -._ gor yor . Büt.ün şark cepheSı boyunca. h!ı. - Furugi başveidı.lete ve Alı Sü.. 
._ :nıkat dün de plb mucLbincc de- A!:i 

nqirt ~ 29 <A.AJ _ Kızılordunun wwı etmiştir. heyıli hariciye nazırlığına. getirllmil-
te&nde C1lt ollln uKızıl Yıldı&> gare- PinlAn'iJya cephesındo Alman ve le.rdir. 
nm Rus 0ı.:~r )'azıda Ural d.'\ğ::an- Fin kuvvaLleri ıııkı bir Jşbirllılt aJe Ali Furugi 1900 den 1936 e kadar 
ve mühlınmat ~:~ ınuazzam. blr sılhll mühlm 1>1r muV'llffalc yet elde et - eNVe]ce de tba.IJVeltA.let.te bulun.ml.lf -
dusunun sapa~~ olduğu, Rus or- • m1şlerdir. Sıı.lla'nın şat'kmdald mın- tur. 
l\iOSkova - U!n•ngrad acn bciunduğu takada ook fe.ne. hava şera.iti ve R us - İngiliz lı:uvvetııerlnin bil~ 
&a g!bl dört bUyUk seh'r!'3:ıi ve Ode- büYilk arazi mUşkUIA.tı altında. gün. fa;ıd(yetl karşutlnda kan dölı:menin 
tlln<k! durduğu bild nlmekte.:u:. Ruslar 1 rce cerey-uı c1.en muharebeler - ta.mamile fQyda.sız olacağı t.nllaklrnk 

e nra lkı tümende.-ı mfite.şe'k- . -M ıM·-....... n ·~"'' icıı.bdne lıu -

l den so ' k -A•erl ka.t'i bir etıntŞ """"'uı; .. uıuu. ;ruı.u " 

d k 
kil dilşın(l.Il uvvı:ıw · -·•·ted k nıu.ııasam-on raya g O•• re şa ete uğ_ram•,ştll'. Bu kuv - susi bir içtima ~ ere r ~r~:! ancl\k kUçilk kı:.unl~r ta nl.hayet verlıbnesinl tetkik e tmit -

h h ~" bütün Jıs.'l(erl techı- ,.,. , 

Ce P e • d b h6Jnen eıtı=• l b · k "" · i be anatı Sin e U tı uharebe meydanın~ a ııe - Yeni batvtıkıl n Y JP. 
:ıa:ı soınnı. kapmda ınuvarfa.k Tahr&n 28 cA.A.> - ı ~:11"~:ıı : l\ab hk" • t olmuştur. • ~ıosu. b&Şvekil Furat ' bt'YBnA-

'1 a 1 vazı ye Alıma.n h a.va taşekktllle:i dün .• 09 rac!YOSi.le neşredlln1ış o.an acımı be-
~ . Sovy« ta~re& tahrib etmışttr. :1dan sonra mUttetlkan u.ıın 
~ ~~ 29 CA.A.> - Soyyet R!ısya. B undan baeu MRcar avcıları ıo etıJl.iştir. • d ba.Şlıca 
'.-q fil~ vaıiyeıi hak:<ında I.o:ıdra. . Sovyet t&YY"LreRi. İtalyan avcıları 1 r a;eni t>aŞVekll 1>eyana~n .ı. 
,, k~~. ~lealar ileri sUrülmeJdcdlr: (Devamı 5 inci sayfada) • ıan söYıemıı;tir: rıMtaJ 

Bfpn barblTe nazın Maretal 
8ab Mahmud ila n 

( Y U.181 6 inci sayfada) 
•a....~ ııı..~ _ • -:' şun cn.--aıı l illCI saf 
-.q ~ le but.Un oephelerde de- '::; ...... -

~~ bi;tedir. • et~ lerdı~ mun:ırebejsn sonra R uslar c A k l/ltı. .... _ 1.y "d.ı.r n l'OVl>lc şehrmi tahljye etmiş_ s er• - ~~ 
~~ u sehrln zap".ı Almanlara pek 
ıt1rı ~ ınaıoımııştur. Şehrin zaptı 

~~~~~~~:~~ Sovyetlerin cenuh cephesi 
"~ ~uııu anlaş>'ın"'ta- içinde hasıl olan çıkıntı 
ıranda in,.iliz ve 

Rus ileri harekatı Sovyet ordusu, 
de d" önliyemezse bu çıkıntı 

8 vam e ıyor ketlerin hudusuna 

Almanların Dinyeperi mürur teşebbüslerini 
cenub havalisinde çok mühim hare· 

imkan verecektir 

.... 

~~a ~ (A..A.) .- Alın~n son ha_ Yazan : Emekli general K. D. 
rı ha llzaran Iranda In" ıiz:erin 
'•~ teıteıı §kid ı,ı d 

0 

t.tir.l.. . . b a yetıer tarafında:ı terkedilmek üzere oı. bir nehirden gepmelcrine nioln mA.ni 
ı,~&r. c e evam e D(in1dl .sıman resmi teblığı ile 11~ auğunun bir işareti olarak bu şehrin 01.amamışlardır?.. Kezalik, bu kıt•aıa-
~ ---.OVa, 29 . inzınuım eden Alman ası.eri maka::u ya:ıcıı.masına başlanclığmm görülen de- rın DinYeı>eri gizlice gecmeğe muvaf _ 

1r •tat bürosu \~'Ml.yo) - Sovyet il!I- rınm haberleri, Vellka - ı.uk~ : .. ,.yet vamlı alevlerden anlaşıldığından bah. (Devamı 5 inci sayfada) 
atı ~ h ldit-lvor : ırlda nıajllib edlle:ı 22 ne. ekıtedir 
ı ~. 28 al'eklı.th bulunan orduları- şarlı: l\lman csirlerın :H,vOO e 1 eetm ' . 
tr~ ~ >.tUtt•os gU:ıU do ileri hareket- ordusundan mıntılkasında cere - Bu haberler, Sovy<}tler,ın şark oephe-
~· Jta vanı ederek Benderşı;.h Rumi. çü.tıtını, aoıınel !kyastakı taldb, s!ndtıki muka•ıenıetlcrinin çok: ş1ddetıı 

l'ı ı;::n tıehlrlenl" dlf:er Utı tasa- yan arliYen Jdlcük m 111uııarebeıE'ri ne 1 ve henıen fasılasız bir surette \'Wtua 
t rr.11 

1 etnı!şlcrdir. taarruz veya mıldafR;aha alındığını ve gelmelde olan muharebelerın de pek 
o....~ '.kablJeJeıinc '\f!rflen izahat tıcesinde 2500 e!dr gö"ıl ve KcıreU k.anh \·e zayia.t.lı oldu~u hnkkındakl ka. 

[Dü,iinceler] 

Mücrim çocuklar 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı S kurut 

Çiftçiyi himaye 
····----

Hububat fiatına kiloda 
bir kuruş zam yapıldı 

Zam 3 1 Birinciteşrine kadar muteber olacak, 
8 Ağustostan itibaren mübayaa edilen hubu
batın sahih/erine de fi at farkları verilecek 

Ankara 28 <Hususi> - But - edileoekt.lr. Yeni karn.r hlikfunetın 
day, çav1 Lr, arpa, yulal, fiatıa - Toprak l'.!ahsulle:ı Oflsı tara -
nna kilooa bi: kuruş zam yapıl _ fından eVV'elce mUbayıu ed lmlş 
maQila dair k0<ırd!nıısyon hcyet1 'Olan yeni sene hUbublt mahsu.u. 
karan neş.:cdUctl. Karara göre bu ne de 6<1ınU olaca\ ve bunlara 

la 31 BI ln 
.. ı+_,. n... aid no.t tarkhn Olis tarafından 

zam r r ~~·ın taruune .sahlblertne ödenecektır. ::J 
kadar muteber olacaktır. Bu ta- zam kararı s Ağustostan m<.'r'i 
rihten itibal'I n eski Iiat, ta'bik olacak.tır. 

~·· 
Ordu ve jandarma 

terfi listesi 
Korgeneralliğe, tümgeneralliğe, 

tuğgeneralliğe terfi edenler 

Terfi listesini neşrediyoru• 
Ankara 28 CA.A.> - Askeri terfi l!s. Nurettin Bara•ı5el !'star.bul. Mııhm• 

tesi mucibince Korgenernll1ğe terfi e- Beri>öz İstıı.pbul, Ao;ım Tın~e tta. 
denler şunlardır: küb, AsUn Alwğ Erz•ırum. Arif 'fan -
Rüşdü Akın Fıbbe, M. Matlum İs- yeri Üsküdar, Sadık Aldo~ım Eytllt, 

kodra Kalkandelen. İSlll!lll Hakkı Kurt. Ne.ş'et Akmanlar Üsküdar, Feyzi A • 
cebe Sivas. kıncılar Vidlna, Zeki Erkme.1 Silley -

Tüm;eneraller maniye, Şahllıb oı•cr Edıme, Nuri 
.Aynl 1~ aşağıdaki T'.ığgeneraller'n Berköz KAfkasyn, İsmnu Haktı Ulut 

tumgeneralllğe teı·fi cttiklcıinl bildir- cumaibala . 
mcktedır: rutıreneraller 

Ba.srl Belen Eo!u. Cevll!l Yalın1 or. Tuğıbayinr arasında tuğgenerallı -
taköy, Yümni flrc:.ln H<Uı>ut. Nazmi ğa terfi eıden:er şuıı;ıırdır: 
Gönenli Göııl'n. Muzaffer Tımsanul İs.. Rıuı.m Seınglr Edırııc, Emin Qınar 
tanbu1. İZ2'Jeıt Aksular Tosya. Kemal A-ı Karalhlsar 0.'lllUln Akaç A}'1l~3 ... 
flDkılıç Fı1lbe, F('>~-zı Mchgüc VE"me • • 
oller, Mümtaz Ulusoy Cınar. Tc' nıı: ŞilJcrü Kanadlı Erenkö;r. Salıh Erk11f 
"l'oPÇU Soma. Flmını TUrker Kandıya. . (Devamı 5 lnel ııa)·fadal 

}ZMIR MEKTUBLARI: 

• 
lzmir fuarında 

•• •• gozume çarpanlar 
r···················· .. ···-·---·----·--·--········-····-···· ......................... , 
i Bundan iki yıl önce l aoiçrede ballandıra ballandıra rek- i 
5 lamı yapılan Zürich beynelmilel luaTında da bundan i 
5 levkaUide bir mahiyet görmemittim S 
\ .............. -..................... ._... ........................................................ -" 

YAZAN : ERCOMEND EKREM TALU 

l'uarclan bir rörüniit 
İmıir Fuuı l:ıtr hArilta.. şan nazarlar aanld mlitemadl bir rL 
Bun.dan ıki y1l evvel İ&vlçrede, bal. ~ Alem.inde bwunuyoruuJ.1 tesirial 

landıra baJ.landıra rekl~mı yo.pılan ;yaa>)J'Ol". 

Zürih beynelmilel fuarında da bun. Atatürkün iman etı!Jği baş.arıcı 
dan !evıkalA.de bir mahiyet görmemiş kud'rethniaıin, imm.r fuarı, en modern 
tıim.. en bariz blr tecelli8lcllr. 

Fazla olam orada t.ablat da İsvio Tevek!kelı değil, bu buhran zauw.. 
~q'-u ' 29 <A.A.\ __ tı·a.nda tngil'z Fın cepbe61nln ı..a 1og.ı g~lerde tevali naatı taikv.iye etmekle beraber şark 
lluıt~ tararından vapılmakta olan berzahı kumınd~ 180:a.cı.ık mnhlydte oephes!ndeki ruıre..1<1\tın umınnl bılf:n -
l't....:.~ S<ı\>eohi dUn u.ndistan hu- ediP mUhim .a1taok~eUerl tak!bC'D bu oosunun. \•elev nz mıılu.us dahi olsa, 
ll)"""'llt btr buıunan Elgı.W kabUelerlne bulunan mu' a henin ş!mııl kı..<mına 1 gene Sovyetıer aleyhinde o1ar:ık de -& 11', ııüz,eu tarafından anlatıl. kere de bu ~~la mııtlnkRsı t'-•·kı:ıda Yam eylediğin! c6s•0tıncktcdirle:. 

\l S b yaıkm 0~ ~enının Fin • Alman Gerçl, Dlnyeper PetrovS'ktan D1n • 
~ a ah ki Fin tebHR'i iki ~~~ tarafından kuşııtılnrak bü.. yeper şarkına g cm ş olaıı Alman kUV-

Be, kişilik bir çocuk çetesi tutulmuş, reliler~ ~ıca yard_~ edl~rdu. Bu. nında bile, trenler, v:ıpuriar, oteller 
razetede hem yaıJtığmı okuyor, h<'m rrub.ı, Izmirde ise, duşunmelı ki fuarın nda.m almıYQr. Yurdun her buc:ığm. 
de efradının rCAlmlerinl ıröı-iı.voruı. kurulduğu kooamn sıha daha düne dan, yüz bfnlerle ~o.retçi bir aJwı 

"ıa ~. 29 ~"":ı ta u~~lft~ı bu tümen - vetıerinln mık.t:ır ve mıı.hiyeU ne taiob 
;ı;.'lığı ~b/tıadyo> - Fln başku- yu~ ;1::ı.k l>eK İdlçWC"'~1r. kısmının edeceği hedefim- hrnfiz mnlfun değil • 
~ ırı Ottıuıa •RI: ıcr t lara.k genY~ :PCk leb lıf~nt ve en dir. Bu ktıvwll0r. acab:ı uf:ık ke~!f 
~ Ctılt ~ın 'l başlamıış oldtık~r; k~~u~a. DhlYi?P'~r p tTovskun sark sa- lnt'aları mıdır?. Övle is". slm:lly,~ ka
~. r "Ru:; a .. d .b.r şe",tilde ink>ş:ı ~asında dahı Alman 'kuvvetlerinin Sov- dar .aııruı.n ~aberler hep mukavemet 

r Jaı ~ Sidd 1 rıer tar~f~··· kllı: at k 'alarını ta!':'b etmekt0 oldu~unu kabllıyet ve kudr~tleı inin devam eyle. 
tt~ i:.__ lcıt.aatı M t k b ed im-~ ~ııdumeıctedirlcr. B·r fitokholm ha - mekte olduıiu merkez nde olnn Sovyet 

-"Ql1ı'l"olıına ı> ııman'l:< - n n- be-' el<' Talin - R vaı şchr!ntn Sov- lut'ala.rı bunların Dinycper gibi mühim 
va nuşlardır. ,. 

~arb memleketlerinde çocukların iş. karlar bir ynngın yeri, bir meııbelc halinde İzmire ~kta, çilnkü bete 
ledikleri suçlam hustl5i mahkenıeler idi ri futiyaçl~rın belki en önemlisi olan 
bakar, ~va ci.zlıdir, \'e gaıetr.de çocuk.. Şimdi insan lrapıdtın içeriye girince oy.atanma .Jbu Jce11mey:1 t.rcnkçe d;.:;.t.rac. 
Iarın isimlerfnın geçmesi ya aktır. birdenbire kendinı c.Blnbır gece> ma_ tion lılıa'~ılığı o'ıarak alıyorum.. ıhti-

Blzde bunun aksi çocnğun hem yaı> · · 
t ı:. 1 ' . 1 . k d dl • sallarının muh:ı.y.yel deloruna dalmış yacını I2ıı.nlr fuarınm tam ve mükell\ 
ı5ını yazıvor ı<'m ısııı rıı ay c yor 

hem de r~ml~I koyuyoruz. ' saneyor. Bu his, bUhaS&I. gecelerı da meı oııerat karşıladığı kanaat nl hılılt 
Onlar çocukta hlc:ıb pe.rdl'slnl mu. ha kuvvetli. OrndQıı ornyn dolaştıkç;ı klle beslemektıedir. 

hafaza edlyorlnr, blz çocukta hicab durmadan dc~n mıınzaranın her Mnamaflh, fuarı y..:ılnız bır cğlea9 
perdesini yırtl)"onn. E. u. noııctıada bnŞlca blr caz!besılc karşılü. (Devamı ı ncl aayla4al 



2 Sayf& SON POSTA: Ağustos 29 

Her gün °" Resimli m:ak&le ı :::ıı:::: Yükselenin ve düşenin dostları İzmir mektubları 
lrana 'Ueriİen 
Teminat hakkında(*) 

\,,, Ekrem Uteld ... J 
y eluliieriııe :ıall, )"ekjlfiet'ile teHt 

bbul ~ JaabcrlerlQ kllJ'llSJD• 
cla.:vız, 

in:'iliz ordlllan a~fıılan. Bas onla
Jarı yukarıdan İmn toprağına girdiler. 
'Bazı yerlerde a.tır. •aaa yertene airaı 
11 ıulunlarla, fakat bit ılaraadaa Uuli. 
yorlar. Ufaktelek miisademelfto de n
riyorlar. 

CarPısma ya.lnıs brQa münhasır 
d"ğUdir. Denizden lbnan, havadan fi"~ 
bir bombanrunaa ediliyor. İran teb
liğine b:ı.kılmıa zayiat çoktur. Fakat. 
karada, cknbıile, havada kan dökülür 
kcn i.ranın LoUra, in&fttennin TaJaran 
seftrleri mıWamlarmdadır. hatti n~ 
dine memur oldukları hüklımetlerle te.: 
ması muhafaza ediyorlar. J\liizakr.rf'ler 
~ bul1111uyorla.r. 

Biz her :ıcı:m:ın a.nl~ı. 'Ve uzlaşma 
ıararı:an •wu, bu claldkada bıle Ce.. 
meıınimiz gene o yo[i!a,lır. J>o< .. tJan 
kaı'$ı br$ı)"lt. deill. :r.ın~ sulh için. 
de görmek en büyük emelimiz. Bunun-

Mevkii, vaziyeti, serveti biiyiiycn insanın en çabuk unut.tutu ıcy eski sa. 
manlannda ~uhklarının shna.sıdır. . Düşen adamın ;:rçektBı closiu yok ise banan mabtdif scbeblerinden biri. 

ni de ikbal zamanmcb hafa.& nı>ksanına ufram~ ~masmcl:ı uaymm. .................... ···················-····--·-................................................................................................................. _. ..... -....................... _ ............. . 

cnaa Urafı l inci sayfada] 
uerı t.eYıkki etmek doğru olıtmaıı. 
Hat.tA onnn bu hususiyeti ikinci dere 
cede kalır. Fuar cm-clanirde bir ~ 
-reriş merkezi, bir piyasadır. Tacir 
lıura.dn kendi malına. mıı:hrcç, tendi 
lllıtiGası ile ilgili blr tn.kım. Jll(!nfa.at.. 
ler bulur. Fuarın. o yüz blnlc.r~ zL. 
ır.tretçı!ye hitab eden Avruapi r eK.lfun 
vestüti sa~. $1rucyic.i mnmuıe.tı.. 
111, müstaılıera.mrmı bütün yurda ta
m.tmak fımat.uıa mafiktir. 

Ne yazık ki dünynnın bugünkü du
rumu İzmir fuarının bu en mfihinı 
~ni arzu edilen genişlikte tııJıat 
kuk eWromi)W. Fakat onun bir üçUn 
cü ve gene mühim hususlyet.c daha l\'O~ 
iti o dı:ı blre, muhtelif pavyonlara~ 
.canlı bir lıı!oW> dersi venne-k.te olma- · 
&dır. 

pılan mmuereden lnı:fliz hedefleri ne 
İran lst&lilini ayni zamantb kmin 

Fuarda c.Esk1 ve yeni İmıln p:ı v _ 
~undan ba$ıyara.k. sıra sıra mur
te:lif devlet paıvyon::nrını dıkk.n.tlc zl
pret eden blr yurddaş. Oümhuı iyet 

.reJtnrlnin §U çeyrek asra v:ı.rnııynn za 
man lçlndekıl başarılarını gö.z>;e gö -
l'ÜJJ h:cy.retıten hoqrete duşü,yor. 

Meseıfı Vakıflar htaresinin enfes 
b ir ı>aı•'\YODU \'al' ki mimari ilslübu, 
tanzim taırzı ve gı:ıyet vec.z b t şekil· 

de tıertJp edilmiş resimli ve canlı meŞ 

~~k':.~:ı ı:-:ü=;a:~;k~n~: ~ ( S e h 1.· r B a b e r 1 e r 1.· J 
edecek bir anlasmanuı nasıl rı)labile.. _. ........................................................................................................................... .., := =~= ~~::::u:ıraı vaıı· ·ızmı·rden ı 30 Anustos zaııer ,, ......... ____ .............................. , :ı~ :nın~ı :rn~~ 
d;ı=:e o~":',.a=;~~ u ıı i Ol ur mu? ~ ~:1~~ım~edeı~ C:: 
!:ı: !:Ubusum=et~cb~ draÖnnldlkÜl,afubaardhasnedhı·yaoyr- bayramımızı yarın bu-yu-k ~ Varakı ~ihri vefayı~ :n~~ın:ı~~~ez:; 
nm entrika ve tehlikelerinden karlar. i kı"m k k- : .ellerde. ziyan olmn.k tehlik~nden ta 
mak için glnlaer, fakat. : o ur' 1 m . mamııe masundur. 

yo!~eı=~~uı:!a::ıa:::a:: merası·mıe kutlayacag""' iZ ! dinler? Onun nz ilerisinde İ§ Bankası~ 
Jursa :in~llz ve Ros kuvvetleri bir de. «Bugünkü Jzmir, yarınki lz • ;_. • = ı!:rV:~u~ ~ıı;:uı::: 
f:ı oraya &irdlkte..-ı sonra muharebenin mirin daha ne kadar mükem· B ... _ ~ ... : ~-11~ J1 
sonuna kadar orada. kalat'aklardır, l l ~ .. t ur : ele......,~...... ·- • ~ S ıa.rtan azame1ll1 yekUnuııu gö:ıtermek me o acagını ga. eren mam tramvay durakları ' deJi'lştl - -·r ......... eıro--•ı.. ha..,,..h_,,..,n em.nL 
çünkü İranda her yıl o Jtad:u ton pet. • • lm Yarın 30 Ağu$Qs Ba.ş,kumandanlık 1 kı.ntılar tertlb d!unara.k kx>nfernnslu rlldt. İsabetli yapılan her hareketi .., .. cv..ıv uı.alllA .,._ ........... 

rol veren yeraltı hatlncleri vardır. bır ıehır O uıtur» < meydan muharebe.sinin 19 uncu yıl- verilecek, ~r temsil olunacak_ kaba! ebnek gerek. Ab.o altından ~t veren istlknmetıini ve b:wmnın 
Çiınkü fran İngiltere ile Ro.c;yanın ara - - . dönümüdür. Bu büyük günün yıldö_ t.ır. Eminönü Halkevind'ekl merasime güneşe, geııa& blr kalılırımclan bir bu işle oy.nadığı t.ııımlr değer rolü.nü 
sında bul11DJ11~1dadır, çünkil inı:iltt:re- Vali ve Bel~iye Reisi D~. Lfı.t.fi nümü memleketiı:n her tanı.tınaa ot.. istlk1aı mal"§Oe başlanacak, Halkevi gulnonUD üniine :oakledikıı bu du.. bize nnla.~twhr. ı 
nln İrandan reçerdr Rusya ile &al.as- Kırdar, dün lzm1r vapurile lzmirden duğu gibi §Chrlmime de parlak me.. cızrumıdan muharrir Nusret Sn.fa 0oş raJdarm ne gibl scbeblcrle yule. Mil.arif p:l'\1"'0illunun yeri biraz n'Y-
tn. bulunması lizımilır. §6brlm1ze d'onmiiŞL'ür. Vn1l ve Be!e .. rasınüe kutilanaca'kıt.ır tunun açış sozünü müteaklb eındli rini tebdil ettiklerini merak etmiş kırı diiÇnıüş. fa!kat cliyebillrim ki bu-

Blz söylemiyoruz. yııphliımD bizzat filye Rel:sf İmnir Fuarı ba-kk.ın.do. ili- B .,.. ,......,, ,'.._, •~-ft ...... ve birkaç okuJUcumwauı da 6"ti- .rG& en mükemmel pooyonlardan bi-
İnglliz mai.baatınıın sô~ ledllderini nak t.is:ı.51uıru saran btr muharririm ze aty:l'aıUa a... ~Zli'~a.c --...m...... genernl Xa\1rt Demirkaya Başku - yetine tereüm:ıu olarak bu sütun. ridir ve üzerinde du.nnağıa bakkile 
letmekten lbar.-ttlr. J'nk9.t bu noktaya şunları soyleımi§:t.lr: fkmal ~· .Yann saıbahtrul:. iti- mn.ndan1ık m.Cltlım mU'harcbeslni a'll. da merakımtzı ifı&de eylenı~ilk. Ne <reğ • 
gelince l.ondrada ve Tahrımda el'an c- Bü'tün gördüklerimi, his<:ett~ik.. b:ıren büt'Un fElhir bfa.yra.ldarla süsle_ latac:ıti.ır. Buno kxm.ser ve temsil dura.kbr yerlerin-, iade ectild1. ne ~da. or.tn dkukrm, öğretmen O-
yaptlmalda olan miizakereleri hai!rla. lerhni, fq)lu ve gazete~eriın bugünkü ~ektir. tnSdb ed~ir. . de değtştlrmedckl malı:sad anla&ıl. nln 
yarak bu fngitis • Rns heddi1e Iran sa;yt hiiliisa ha~i.n Ist:mbul iKOm.u.tanı yarın sabah IBey()ğlu l!alkc.vlnde :r.st.ckl!\l maIŞl dı. Balk lıi.ta cünes altında. ve lkullarmm, kız ve köy ensUt.üleri 
istfklii.linln nasıl temin eılilebil~ğinl d ~~~ uyg~n "~· ? bllm j saat 8,30 dan itıha.ren Komumnlık ve lron.feraaısta.n ronn. mand:ill.n, ki- • karşı ıaratta ela guiao önünde reG'ım ve eMşlerl teŞhlr edileyw. Bıl 
dİİ$Ülliiyonız. Ve nDuıyet dön" dolaşa: ,,..e roy,edl +r::._,_ 1;!~,- ;m binasında ewelA askeri, mütea.kıben tar ve mro dronserler1 verilecek, pi_ tramvay bekliyor. Biraz hassasiyet, meyanda Yo~ J..lse.s'ıle Anknra aıı-

- Barb icab\an, tablrhılıı üzerinde v~ sen ~ ...,...,u.ı~ 6 ' el~... :r:- mülki erkAnın tebriklerini kabul ede_ ~ temsil olunacaktır. Beşiktaş ~ bir parça 01.lli.kn.. Yoksa tramvay zl Terb!ye Enstitüsü bilhassa dtldal-t 
danıyorm. P nı.ı.ş şe,,~er, m an:eJ ~ ~sl; c:ıektir. evinde muharrir Nusrnt Sa.fa Coş - ld:ıresf için de ıı'Vlll'akı m.ihrf 'VdaTJ • .naz.arını ~· TeŞhlr efille11 

Hareketi tasvı'b etmekten eok uza- ler bende "ib:llkilt:LtehernT:~,,,,~ ın ta~ .. Tı..ıbim meydanında yapı.ıa.cak ~e.. kun tal'afından 30 Ağustos Zafer kim olmr. kim clhıJen mi diycl.im!: eserler n.:msında ıın yok?. Ressam ;Ma 
ğız. Nitdfm Alınanyanm I>cldkıcyı, vıe fuarı gorenı •. • t.ııl6. :n a.şı.n. rasime saat 10 da baçla~k.t.ır. Is- baymmmın eihemmlyett Te emekli al- Bu duraklar e.slll yerlerine iade : 1ik Aksel'in ıtale!bcsl, herha.ngi bit 
Felemcn,ı:-i, Danlmarkayı i..'lr&l etmesinl da olduğ.u gihl bU(yük bir ıft1b&.r ~ tanıbul Kmmıtnm mer<>dme 1~iıMt e_ baıy Emin Da!kılıç tarafın.dan ~ edllmrlf! Halka sebeb~z azab yer. ~ beyne!.mi1el sergirle yer a:mnğn lfl.yııt 
de ~·lb etmeüik, h:ıtt3 bJraz etaba bıraktı. Il'JITlır, bülkQ.met1ml~ln o dlen kıt'o:1arı ve diğer teşekkfi!leri tef ~ aS!terl ebemmlyeti halt mek.. E tıablo.Inr, ıntkkı tnnd!ığ'm talebesi 
mak maziye fn~1ı: ~e Almanyarun beled;yeıslne toptan dewreWi· genlg İsUkW - - Ol ur mu? i mu'htc~f ağp.ç i.ş1erl, Ha..yrııllab örs·rın 
Munlh nnlnşm!lsınılan ı;nnra bllillthnls sa!h!ıyı llynkntle ihya ve ımar etil_ t1ş ettikten ~ra. . marşı ç:ı_ kın.da llö konfcraııs ~erilecek, tem • \ ; kller mo.den. llalclı:ı İzzctl!".:kiler tmnu1'• 
l)T"rn<:lb1erinbı dışına <-iürak Çcko • ğinl bütün diinyoqa isblıt etmiştlr. lınacak ve O\imhur~ fi.bideslne ~e.. sJ kol~ Ka.'hraman ~ temsil e- '9 ............................. -·-·-·--··"' Şin:lsi Barutçu'ınun telcbe.sl de ~· 
tsıov:ı.k adan geri knlmı, olan prça- Bugünlkii i:mrlr yannkı İzmlrln len'kler Jronaca.k:tu. Bundan sonra Is.. d\:ııcelııt.ır. B 1 d• • •ı f~af ve afiş işleri t tY. r 

işgal etmts olmıı~nt dl hoc; balına.. daha kadar Üıtem.me• olacağını t,ıanbul Komutanı ve diğer h.atib"..er Yarın Dumılupınarda Meçıhul Jı:> - e e ıyeye mı yon• Hele o eıfŞerin ve esSt; Türk l\2,tta. 
~k. Faka& taırrib edcliın, ve.ya etml ~ ~ b~a~n _ tarafından bu büyük günün ehem.. ter aıbidesinde Y<lt>tıaaık törene Is - lığını, onun revki.erılnl yenl yazı uı 
7dfm, Ne çıkar? Mühim olan~ realite. he ter~ giisteren mamur b ir ~ teb:ırüz ettiren nutuklar tanbuJıd:an ~ e®eeık heyet dıüll lar kazandıracak de yaşıtan kn:lgtr&fi örneklerinin !çili 
c11r. RulHe ele İl"Mlnn ~ PD blru ~p olm ........... İmıir Belediyesi her sö.yienecet, nututıan geçid resmi ta_ AııtYona bru'ekeıt etmiştJr. ..~ ;w,oıelerl var ki insanı, Jmrşıs:ı.n~ 
daha isıa1 edildiiinl rosterınektedlr. !j'V"<U ~· tib edecektir Dmnlupmardalrl merasime yann ......, .... .,. _,_,.r#/ 

-=- t u >Y-1 .... .,sı 1,..1n ıı.yn blr mm:ın ve forma. • uzun uzun ~ bıaNJ'an ha:yran ~ 
Bu işgal bu se'kOl!e buuın ran .... , ..... ,,... ,... ,.,~. tlınJz Gece de bütün Ha.lıkevlerinde tep - saat 11,30 da başlanacakıt.ır. •hb h• t• 

Unceye kadar devam edl'bilir. Ynhud Hteye ıned>ur olmadan hu.A.utne - 1 arın ma ıye 1 mMıt;adır. .~ 
da petrol kuyulan ıı.. fnı:Uiz • Rus den aldığı o büyük sahacın n.vantaj. K d O • F t• h • t• • Bu seıgfn.Jın tıerUıb ve ~~ ... 
muvasala yolu emniyf':t altına alındık. lıırından şuurlu ve seffimet!i bir su_ a ın y z vermeyın- a 1 cınaye ının • " çalışınlŞ ve gerçekten muva!falt r .. 

tan sonra me(rtU •lr h:ı.t UZf'rinde dur rette istifadeyi blldiğfnl, bugünkü C8 camları indirmişi dünkü muhakemesi ne imış r muş maarifçDeri, baP Bay wfi'1 ~ 
durula.bilir, az veya cotı: isalin bir şartlar içinde, be&'nelmilel bir fuar rabman ohn:ık üzere td>rik e~ 
aıemlckeUn mutlaTt tstlklı'ili ~ıe ne de- a~1mekle de g&t;eı:mışt;ir. Bwıları Fatihte vu'tnbu~n ga:rlb bir ~ - Faltibte~ kendisini ter'k~an. nı.,an - .Aıvukat Suad Tab;ılnle arka<laşları yiz. radP. 
rece telif kabal edecr.ğl b<lhsinl Cf'ce- siz.e söıyierken orada uzun müddet kınıblık biidleesl dün aıill1&Ye intikal lısı Hay!"llnnfm ite Ha.y.rünnlısanın ar tarafından ileri .sürülen ve beledi Hıt'zıs&b1la ~nunu d& 1;aıcat 
um, eran .ıenm etmek~ ola.o mii7.a- bulunmuş ve çal:şruş bir ınsan sıfa. etmi$ir. ~ 14 yaşında. Şrı:tranı tabanca liralık ztkreı.neden geçemiyeceğlırı... . 
kereler esıwımcb 1nı yold.'l btr anlas- uıe üç senelik fasıladan sonra İzmir! htllıte oturan ::Y-urüvvet. isminde He öldüren po& All Özdemlrin du - yenin mll(yonılarea. bir hakkı_ lm:ngi birini °"'Yfm? ııep.31 birlbiri1!; 
mıya vanlabllmccJ nOıayct müm.kiin. teanr g6rdüğiim zamıın da"'1u6"llm bir kadı.n komşusuna. gitmif, evine rıışnamıa 2 nci a.ğtrcezada dün de nın tahsiline dair o'!ıan tekAifieri be- den güzel -ve caır;!b, reemı ve h°:5U:, 
dar. fabt bn tbkilmd~ a~ülecek ~! :ııeıırıt1 bilı1i. ınuha..faza ecli,yo - döner>ken .oo1cakta. mıab:ıllcnin genç_ devam ediimiŞUr. lediye ckmıl ~ ~tıkik O- ~ar ba:Jrıkıncb. bir gıc;r ed.~, 
olan nolda ha.rb sonu vazlyetldlr. in- rum.> !erinden Hüseyin kendisıne ö at - Dünıkü cellsede yeniden ba.z.t şahid.. lnnrnUŞ.tur. Bu teadlf önümümekl pa_ bilmek, sun'i adanın pdnOG\lll'Cİa utS" 
cr.~re bh- dda nf'fiee almmn bitin mı.ştıx. Oldukça gll.zel bir kadın olan 1er dinlenilırniş, bunlar soka.ttt.a bsa zartesı. günü UJP!~naca.ıt olan Şehir le tnrşı başını ~. Ba;r }.! ııJ.f"' 
ın. teprôJarmm tahliye edflecdinl O ·versı"te tedrı·s Mürmıvet o.ldırrn.ı,-arak, mne eir _ bir miıınak~ müteakı.b .Allnln ta_ " dln büyük bir meha.ret ve muv -
temtn ediYor. Bo &emlnat t~ııte.rcnht 01 m.lş; buna hiddetlenen Hiiseyln de bancıımnı ı;ıektp, ateşiedlği.nl söyle - Meollimde de muznıkere ed"ı1ecekt1r. t1c IŞlettıiği büyük l<ikanlJB,(1~-~ 
şarkı ş:ır'khlıra ıaare ettirerek •ezaret heyeti kadrosu Mürüv.vetln karoeşt iminin dükkl.nı mif;ıerdılr. ÖğrendltJmiTJe .;>re, avuka.~m ~ -'"'""'• reıık renk al~ f~_:. 
çi lı:ahmllr ~Jinde öWmbHl Wblk 'k1.. ... .n. al hinci ~ J .. ..,._ ırıl p_:_ 

hn ..,..,,...:;._,,;ur.Ü tedris heye önüne glcfure'k ~~esı ey e I>tını.9Jla, gelmiyen bir fllhldin cel. teklifi, eıılci Beld.rik ve Trnmvn.y Şlr_ tl&kı(ycl'Crl, eıektnlk'erle y ı;ıı 
edt'gl'ldltı slnse&e gyguncluT. Müh it~te ~.:_~.~ ıriftd • u•uorta. .sö,yaenmeğe ~1amııı. üstelik bl için talik. edllm1şt.<r. bUnln halttan '"* ~bı üzerine ~Mı kul.deri, diönme dollPklr;.,,,rıt 
olan nokta İn'11tl-rc•ılTt bu b:ılıiste tine aıd kadroYU 11'"""'1.uama. ....... ır. dü'kkfuıın camlarını da kınnJ.ştır. --- . tlenceyi tıın.ek için r ~ 
kendisinden 1.ıa.şka şcrfkl olan ıtur::ra ~...:...-sıt.ede 125 liralık maaş adedi n·· dl"' eril _.,.~u SUl Peynı'r beyannaaıelerini... aldığı ~ saat parol:ı.rınm ı,,ttrda- bir e seyre -ıt . 1 frnıiş lm:ı uu ..... , 11 un a A.Jeye v en .,.....,... - ... mutlaka gttmek ıiznr«iır. il"' 

:;da::..taabhüil att.l.ll.l ' 
0 

- '1 den 6 ya indlrfuniş, ~una muknb tanaıhmed S üncü sulh ce-ııa· mahke- müddeti bugün bitiyor dı keyliy.etıidir. Şehir Meclls1 bu pa - Dedim a: İzmir Fuarı cldde;ı ~ 
ıoo llrnlılc maaş adedi 5 ten lO °' m~nde yapıan duruşması sonunda· P.lat. mtinlmbe bilrosu, peynir stok- rnların tahs:li ;vnlunda avukatlarla ~-ı·ka ı . Ve ben or".a.. edtndl~, .. ıı.. Niçin 1lasıl ve ne gib; 'b\r iç itınl'na- a.dedi de u= ....... ~ .... 

nınm tmrl :ııtında" BilnnyimD. ıuı. çı:k:ıırllnUşt.ı. 90 Jirnbk maaş '3 gün müddetle hapse, 4 lin pam larmı beyannameye t dbi tutmuştu. Be. mı.ı!kavel~ yapılmasınaı ~ade et ~ tıbaı ~e sanı:vmı.ım ki yıllarc ~ 
memlze bnlin tl:ı yak. Yaln:ı:r. ye.kat. ıs dan 11 e inıdlri!mi$ir. Yer.i kadro_ cezasına m~hıküm edilmiştir. ynnname vemıe mliclcle":~ bu akşam bit.. tiğl takdirde mukavele yauılncak ve ta ı~a~mı. ~rctimcnd E~ 
terine nd, nkdlferı~ tem kabul et. d'.l prof'e60rlerin vaziyeti bu esasıu.ra mektedir. Komisyonı:ı. dlin akşamn ka. . • m • • 
Jll("l;. halterlfffn nrşnırub nıuncıu111- gere teSblt. oıunacıttır. Kayalara çarparak dar belli başlı ı:.eyrur wccarıan beyan- taklba.ta· geçilecıektır. K hı·re elçunıZ 
muzu ısrar eieH:m. no.nıelcrlni testbn etnıJş~rdir. Bu mal. •••••••••••-••••••• .. ••• .. ••....................... a 

ilk tahsl·ı çag-..ında- devrilen motör lar mtktarlarına \'C n-evJlcrlne göre Bebekte Amma"lda 
Ekrem Uıaklıgil .. - tasnif edilm~tlr. Buglln de b:w.ı pe- - - ofi= ""'*" ------- • k "I • Beyükçekmeoeıden saman yük ile micendecl pey>ıtr sallcılaruıın bey-an - Kudu.s 28 (A.A.) ~~" .. 

(•) Bu ınabl~ nnı lran bltineshtln 1 arın sayımı Bakırköy 1Skelcsine gelmokte olan naıneleri goeldiktcıı sımca listeler ta. - Muhte§em bir müsamere T\irklyenio Kiı<UlS ınlll reftıll ııı 
mnkaftalde nlhs;yd nrUDleSI )laJr ŞeaırlmlZde 8 İkinciteşrlnde Uk tah_ Tuhsin kaptanın ltlaresin.deki 2 t.on.. mamlamnış olacal:tır. Bundan sonrn verilecek Tüııkiyenln :K2~i:r~ el.ÇiS U1 ~ıı ıt .. 
kındakl kararile taıaaHis Nen 'ftai _ aı Ç!'cl~ bütiin çoouklıırın tes - luk Marmara. motörü, k'a.y.ahklara komisyonun bu hususta esaslı bir karar . tinde olnrak ~n ~·• g • 
y~len enel ~. blt.i iÇin bir ~ ya.pılacaktrr. Sa - çarparak devrllmlştir. vemıesl bet?crımekted!r. c. B. Paııtısi Eminönü nnlıeycslnin 7 Ziyaret etmek uzere ~ 

ymı bazırlti.arlle ~ olmak ü - Kaza esnasında· deni2le dökülen mo Belediye levazım müdürlüğü Eyl\11 94l CUı?na.rtest ~t~ Be~ Be- miş1crdir. • .............. . 

Vali muavininin tetlcikleri 2Jel'e bir tam~ aeçl2mlş ve faali_ tör kaptanı ve tayfalar, gümrük mu. Bel~ l~ım. ~~~1!F-~·e :- =re ~~~ml~~~lır!:;ı.ı:~ ............................ ti 
yete geçDmilgıt.lr. xaza. maarif me • ha.faza. memurları tarafmdan kur _ ~ten Temizlik ı.ş e.-ı Ul"ll - ... ündeki sular I borsa 

Va!i muavini Ahmed Kınık dtln şı.. murlan lbugün bir WJüntı )'Rl>arak tanlm.ışlanlır. zet. Gürey tayin oıumııu~ur. m::;: ~t ~"il ecel 1n o ~ lstanbU t 
leye giderek k.arı,a:ya a.kl mulltelif if. •JIDl 1Şler1 etralınd.a görü5II1.elerde ····-··-· ..... -._.... ................. - ................... - ..................................... -.. m B eı: c :ma \!5 ___. •• .---,a/941 ~ 

.. fllşaaSle ta$ın b\r nur ve zjya tufnnı rsasının 28 
ler etrafınıtı. tefıklkler 'llLJ>DU§lır. bulunacaklardır. ,. STER ., NAN, içinde kalac~; B.Jğazın bu eşsiz k.öşesl ~~~ ft . ~d 
·-· .............................. - .... -···-· .. •• QOk uzutı saatler JŞLlt ve mUı&ilti nağ - ç:E:KLE de ıt•P~ 

lM i'< Kah•eciler de zam istiyorlar mcleri, gmç va mes'ud kahkahalar vP Mııış • 5,,. 
T AKV • AuUSTOS Kabfec1ler. belediyeye müracaa.tla 1 STER İNANMA 1 ~ QeŞki görü!memiş sahnelerle tam ı sterlill ısı.2° 

29 ~abi .... eıwetce HO kuruı§a ald.ıklan bir kilo bir ceımet olaoa.klır. LOndra 100 ooıar _. """'tli Rumi HUO 
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O~lcı 
::ı. D. 

v. 18 11 
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6 
xindi Aq.m 
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11 58 J9 4t-
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1860 
u b!ıvenln §imtli 284 kuruşa temin e- Ankanclan a:clen bir telgraf 'bize lerde ~ de. ~ı doktorun hara.. Te:r.Cib hey~t:i bu firsatta:ı istifade e- New-York 100 tsViçre p• ı~" .. 

düdiğ!.nl Te şeker :fiatmın da arttı· sevbıllecek bir baba cctirerdı: re& derecesi ~lbJ, lstatliüktlr. Geçen derek, o Bık.şama kadar bir evlenme ~~~ ıoo peÇeta o050 

' 8 

Yabı 

:ı. D, 
21 26 
l 87 

-- ==:ıı::: 

Pru ileri sürerek kahve, ça.y flatları_ - Bu yıl yafnı:ı. .AnJmr\\ mınla'ka- yıl, enelki yıl, da.ha enelki Jıl ne memurunun öoUUden ceQtiklcrl hclde Yokohama JOO yen st;o 
na. 1 lc.n...- 2BDl ~ıı.m.asını iStemlş_ IPJlda hasacl yekWıunun 17 bin tonu btrmlştik. her yıl yaptlğıınız tcrak. ~ıo··'-n'- 100 tsveÇ 1't· zS· 

~..,, J-"" bufduillnu blldlrl..,yor. Bu uıtJdar ce- kinin R7ri nedir? Bmu anr.ıık fsta- şu veya bu sebeble henüz dllğilnlerlni ~ ,._ .. .,u .. 

le.rdk'. çen 7ı1da elde edilenin üstündedir tfstlğe bakarak -anlanz, IMı .uiyette yapamamış genç çi.Pler için bu gtlzel Bir aUın Jltn graın ~{ilçe 
Belediye ik.tlSMl Mudürlüğü bu hu- ve lnl bakımdan b.Lbcr sevlnllct'ck gelen bir haberin n-: kadar mernıuı- cennette bh-er yer ayırmayı düşünmtıs- 24 A)fırlık bi:' --

susta teıtkikler &'Qpnıaktc.dır. ~- '-·bmir. Anak eıac cdllen mu- niyet verici olarsa olsun eksik b1I • tür. altın~ TUb"ıı~ 
U1C ..... ıi ..A# b - ·- t:sba111 ~ vaffakiyetln clP.rccesini i;lçmek için undu!una biz fnanıyorn, fakat q Bu ,,...t.ıer isterlerse dumıı:lıı.rfle u ~ .. g:;ıl ı;r- ~ :ı6 
blr ö1'iiyc lhilJaç vardır. nu g{bl ıs- okuyucu sen: eşsiz yai ı;llsleyeblllrler. :l'stctrlersc her. - ... ıyell ,. !'> ~, 1 

kes gibi serbest f:ı.kn.t mWrıkün ruıkğu ~- 13 c 1 " o 
1 A gani A. · ';-~ın 12 ... S TER 1 N N 

1 
kadar o.çık reıu glycbllirler. Yerler az ~ 7 93ıl 51v:ı:; ., 

Zafer ~ milnasebetlle Os - k:almıştll'. Bu oo.bdaııd milracaatJar MeN:ez n,,ı.,~çjı..ıt 
manh Bank.as\!llll Galat.'\ meraezilc İ S T ER i N AN M A 1 nabiyenin Ankau eadd.cshıde 17 nu - itt had el rın 
Yenlcarm ve Beyoğlu Gn'belcri 30 A _ • ma.r:ada\r:i mertezine ve knbU olduğu 
ğ\l3tos 1941 günü kapalı bulunaeaktır. ,.._ ... _______ -.._ ___________________ .) ka.aar snratıe yapılmalıdır. 

iLAN 
Opayb ftank•ıp•clan: 





- 76 - vallahı! EvvelA seo.ı c~erteceğl:nl. 
<İsmatl Fa. k> ın UıU"az ve İstikraz> - .Ka .• vuy.. Musa Bey oğlum! 

idare& büyttk bir gll..illtU yapıyor ve Ben ne eWm sana?. Tabanının altını 
şümullü alaka uya.odıl'ıyordu. .Birçıok clPe:Yim. Ben :;eodeı:. bir k~ aldım?. 
aw.ıar, bır iı.n.,v.1 mUt&a. :1, b.rçok ııeıı' Benim '°luiuma '°cUiuma acunu. 
~war varlarını, yoklaı:ını b,ı <P.:mbe auı?. ıtavuy ..• b&fıma ıe:leni göröoraun 
tonaaın> ha unı ism t!lle yaııımışlar. abbaır?. Ah.. kafam. bizim karı \Imd 
dı. Con:> ıibi b2r karıdır. eHaçik ata de-
Aılaam8"h tw'yet yok deiildl •• ııt.. d1. BQJ\mU boaUDU &eveJGm dedi. Alt.. 

raz ve lııWtraz idare&J mevdu para. m,....,.0 BODM bilmed.ltbı ife sinne 
Jarı iOlet.meılt için milt.eadcüd ııetilıer. dedi. Sonr&m, dedi. ElAlcm yer içer yan 
de ücaret laallve:Jeri y:ıpqordu. sv. ll!llr. lrMenm bqmda eeıısfn d.ye aıe.. 
~ bir <~> kumP&Q7ua &eaıa ntıı deriııl yüaerler; uyuz eşele döner
e.-.. Basta: tEJ ıs BenenMct7aıı• ol. ain, dedi .. • Ka."1 delil aanklın <Lolııl 
mat üzere zamanın en meıaıhur aktria Corç> dur. 
ve at.t4rlerini bit &nJa top amlfb. BU - Moıt n.11.ıbi bilmem.. pualan 
de <Kundura bo,va fabr.tası> açmış.. ~. llhvzerı alıp geldim mi 
iL Bir de UJllAr bau Jtüp.Q etmJpa. """m 10ine lll'9eD mori vallah! oeber 

Pa.lta.t bunlA.ö daıı gelecıu c Ur, mu. ttı1m,_ 
atı ~nuyor, ld.&re boyuna .itlAsa Xuınıpqa,Jı f3a?be Hanımıın ni:,an
dotnr bat döndürücfı bir .Ura&Je yu. fm da ııelfyor, o da zavallı Haclıle ça.. 
vuMuıı,Jordu. Q:vordu: 
llGncuıUar cotaıııor, hertea bQJu. - Bma bllc moruk.. 9enln d!k!slerln 

• muM"beci ıJe nmedarı 5*ll&m- cw1emcta .. cıslamda amma a:m .. Jalar 
llldudl. dm ene! bend• maras y~ .. an 
.__ mendi •MDuıda bir <wme.. 1-dlD mat . ..._ t5roilunan man.W-

,_ 1Udı. BltUn JUt .. talills ··- ... ... eb t.. w'8Mllt idi. 'ftJMN •• ,,...,... - .. ~ ne.,..,.. alıbar? ut.. 
-- ....... W11111 Balllla ~ JatillldaD '* .. aDJ'lYtlmöoram iıl.. 

.......... ._ ........._ ..a 1'ftlr eıtııııwm? Bunda ~un• 
........ ....,.... ........ ili ftl'f. CJlbls ~. 811ıtlambao ,,, .. 
.....,..,. .... lllıitlltfNl. Za. ~. TlftOe 1AI blllllatıin. 

.. .... : .... -- • m'dftbale ... ,...: 
- Miller.. ı.na • ....,._us?. - Aman lf!e: anin anJIJ'iıealm .,._ = .. ,..,,, ... - --..... --- ll'IJora. Blılc 1lallD wıe be. 

<1-.. •**- ...... ..... .... ... ........... =son• ......... .,.. -llllıılla.ırt. 
~'tllllllidan -.- Mr n ,., -... ı.. - 111111 -.at... beni ~edin 
~ De lala n n ...._ ae ille- mi? • ....,.RI ~lPUUaan matb o. 
ı:.-.-"· lar ltllılm: cllln)'Qı "' .. ı&DnGn ! 
... 7lllna eftlıt2ere ~ tut.udi. - Almı. -- ..-mı 1'e'78 imi 

- -·. Tıı ... llHW - telfi ... lıel'IW'MIJlaa?. BetJıaı:ıJ: :rerden .,.. 
lidaı' bMJwn ...-a: Dl tan: Jr.ua. 

ifa mMM Anut ahalllıl malfll. ta .-. -. Batlma neler seJdi .an. .. 
... ttaD d• p"" Jla bdla. ..... 
...... ...._, ~-- -- ...................... 1ıldt 91•-- 1lllDdl. ..... - cue M ...... f4ılli .... ...... .._... 

1 1 "' ... ..... cim» .... ldm.- .. Jlepd taanıs. o 1dd 
......... 4llı&le m.oa ...,.. IMtamatdh ~ .... 

Y8ftıl 7&Wll il ima 1li!' lltll aJalll,. ...._ 
- Alllılırt 1'e taı+eıwnmıf. Yam 

Bin Urumı bptaran Am&'f114 ..,_ ddO dnah dell'l. aman • '9Unlla.. 
1Wdı • Her dD bir dalt'b pP.mbe <Vmna> llflıllntl bil dtnlert Zaftl. r••m 1ııapmntta:ı ıaYJ'lbnı10r: 11 u.- ""'111 ~ ae " ftlDde 
llol'I Nllsbl bu fhı l')llU fm& bMla ,........ 
ı Di'rm'1a. aıa..ımı ma-nerf. ta Bir IGp tend!atne Tablmde t.acıat 

__ .,,.._ pWs.t OeJ~ lıoatlln b et&lm: 
tim .. """": Pat" 'tim atana: - Badik ahf Ded m: n,, o .. m. 

IDOl'I ftD.lbl UDllUD fJnld iama bÔftMID?. 8llDa b1r (je) 1"drtk" 
lllllWl'fılt'llınna ~ 1'-nt ~· - AlAJ' ~ ~ Dedi• a1L 
!!iman ..,.tan nraA> n&tliD .... • r ılv - ili • ~·•' 'ft-

SON POSTA 
dil1m ~ az seldi? Az daha nn 1 ddıer. Bir aılln Oalatada ıııuaa 11e;,e 
~ .. Amavud llpra iakemleai- ıe.dOf ettıbn. 
Dl baıpma vurdu .. hlll beynimde :lstan - M.ori vallhi hocAım; dedi; bt:ıa
bul tramva.yJQ.-ı dom.ş•yoc zanne<l yo. bat blllJlle .. devletın banka.lan var, kos 
rum.. koca Emntyet Sandıjp var! Hiç ol-

İıel! (polis) ,.e <adliye> vaz'ıyed et- mama evimizde baba':ı:-mıır..ian, atala. 
ml.ştl. Cif'IA.s> m&sası kuruldu. Zıya Ben rımızıdan kalma Cçdml&k) v:ır. Bın!er
namında bir alacaklıyı <sindlk> tayin ce llraJanmızı <yüzde on faiz> alacağız 

--·- -

etmişler. İlk t.a.ıtsi: o'arak alacaklılara diye getirip Pembv konak efendiye ya- - 11 - Yazan: Nusret Sala Cof 
Yimle beş dağıla<.'.aknn:;. Zıya Beye bin tınllJı:. Yilz Hm, !ki yUz lira olEa ak- _ mr müddet .. baktım tQBnmıyaj - Kıamıat111u11z blr şey ~ll 
be.ş y:Uz Ura t.es'\m etmltler. ZıYa Beyin ıun erer. İnsan b•ınunla bir iş yapab:. pek ncyetinlz yok .. afal ayaz aUında tını. Siz biraz raıhlbe benZryor 
de Pembe k.on:ıktan tam bin bPş yilz lır. Zarar etse de; o kada.r göze gö. :bırakıp gidecek ~'d\m ya. _ Ço'k gU7.el soıyledinı.z. 
Ura alacağı \'anntş. r.ilnmez. Faka.t ellmlzle gid"p banka- • ~ 

AJacMhJar Ziya Beyl betli;vo.-. Bu da.ki bınlerce l!rnlanmızı çtltardık. Pt"m ! - Fecı .. W erJyet ett.iğimi anlı .. - Bir faıltia kı, ınançı;arınız 
defa da mutemed Bey me,vdıanda Yok. be konağa verdtk. Ça•ıştılar mı, çalış. E~um. smda dei.lb.*lik var. Blrı Al h 

Beşikıtaşt.a evlnın kapısının önüne madılar mı? Bilmem. Pak.at, neticede ! - BM&üs .. ya~ koılunua glr. hına itJıtt.f& çeki mıış•tir; s z a.,.ık 
Mrlbnio}er. Ziya B~y pencereyi e.çmL&: bimm paralar ıdbtı. Ya o Haçik: moıi icMm. Sia odanıza kadar götürdıüm, runıa... yalnız birJeştiğınız bir n 

- Ne l&t.lyorsunuz? Demiş .. ben sa.. vallahi; ya o Hacllt .. ta.v.nm içine tA.. ~. ~ w.r: Güıı:ai&rın önune g.;.çmelt: 
~t velbasena~ deilllnı ya!- tı<I pa,rçalannı rloldurmus. tParanız 5 Sedad ~ ibUıvarl durmuttu: l~uouır;. 
Benm lıa mıHavelei ream~ bln l'CG buradadır. M~ etmeyin .. • diye bizi ! _ az ml?. • - Fena mı ,aplJQrUZ. 
1'0s HA alacatmı vardı. EV\-el can aon a7larcıa ayaladı. Amma son gftnttnde i _ BTet... - RaNb .baıldıdır. 
ra canan, derler. Bt.na iflAs masum- onabb'~çelcUmmori nllahi ho.. : ·-· .. ,~ 1raluD811arda, Naan ha. _ Ben? 
dan btn belYüz 11ra tesUm eWler. Ben - ,_._._ -"' ~ ........... ti -- • ~ ........... _.. m ... ur qaJYa ...,.,...., ıuo :mmm 1iilıiDllıı peml>eleftıili 8ed&- -~ herkesi : =.:m:ı~=-· ~an~~ an İIJ1rodra Valisl:ıden böyle dayM Lııo da qmrma t-Mdili g6rlliir_ rablMity>iz 111 as de .. 
btr - de almadm. Kimsenin je pa.. )"Ellledl?. 8'sara istemlesinl tafuında idıll. - Demelc bana ~.aunUS 

.,,.... tmı otuz iti J>l'l'Ç.'\ ett m. Paka.t trene : 
rasını almadım. Kendi verdi~ parayı hırmmı alam:wlım .. bir e'dlle ~ese .. ! 8ecllıd, lıılır ~ Qtemete muttedr - iller cledıii1n1s gibi, eaki a4S 
aldJm. Siz at. ben •llmet. Ve pen.. morl vallahi su:ia.n çıkmış hind' yav- !<"mMIL ~ ne qleneblllrdl ki? nutu:muş ile ev~. 1ı::t bu SM~ay: 
oere.Ji bpamq!. * ?U8Ulla ~ çaratım: suan ~1*Dr mü edecelr.te, ıı.or mü dHe_pam. olıdutunmu aöyl~nJz. o 

~ hindıt yavruaun:ı. çevirecetım!. !Jee*ti? Bir mDllılet laoııur•Aan yiL nutulmuşaa1 yeni bir kadının hia! 
(Arblıı var\ !r&mler. ne muıltabele ediltr. Un~uırNunı.,.... tduenın mll~sleri tmif ed'ld ler. 

Mubaiteme netılces-nde bittabi cea gör Mahmud Saim Al•ındai i Sill[6tu Naan liaıum boldu: ki ö:Y!e ~.o mmao bu 1':ı 
==--==-=-===============ı----==:===== i - - bir nal daıba Sedad Bey! nın haıall d&ima, J9!1t re .dlln 

Tuneell N afla MlldllrJA.,,ftnden ;... ne ...... , m-. bir pw111a lqar. o !Wdlı, 
~ i tıw. *-1 .... timdi dl iMi ieda1eliDilı. JmelıdertDils bl b 

ı - ..._ lt/llMI tarlbtnde ,..._ lmere *'- ı .,. DnehG :,.., ,.._. lılr __, teblb ecllııır, fenefrt«. Blru 
Tmcell lll;elüııdıe ee,lıban-Pttmlr..111* Uiıllaıl Jd11D11D 8ll'JWlaDdaD 5zu. .... dl - ....... , ....... fU nala 
Stıbann 17 + •. 11 + oae -Ye_• + • . 'il + • .....Welermde ~ lwa•• ft 11 5 ztnc1eD br. _............ ..ı.,ın lfn!n 
J'llllllacalı: hwn'er lnfa•tma m • "" Sine bdar tialP _....,. alclll - ~ 1 \Jm \t ı:1wı tıllllqe eıllU mit DJıb ~ 
landan bu --- \elErar elrıdltme,e ............. itin .... ..... ! - .... 1 

sa • ~ .. ilk. il birUll 1Mdtr 
bfif laede1i 411 .... Jlndlr, .... - ... .... Oi'D-11 cıl-. .... .,. ı 

ı - Ba ill Mel .....,. w eın'Ü ...-.ı: : ..,...1111 , • aa 111m1& an _,_ - llllD )61Di?e ·•-·N&..,.......... k .. 1111 ·.r=~m .. .-: ...... 
• - lhmwll ....,_ ı..= • ,.. o ıllınlms lllilrlme DmnqQc, ellld ~ 
o - Bl;µuJMtll ~ ICllll ......... .__ - ........ Q ........... eetllıb:. 
• - lem ft ~ fenni tKtDamell ~· red4telllll! 
• - aerdlııııtı r"'-:: 
O - OraR - 1W.. •• ._ blırle ana ediJıal: 
B - İıı&ifed• h i11 &14 ~ 1C119 w MiM- ...... llile lla. • -. llJI":!:,, ....,.._ .. dtııoır. 

Jmdutdl llDer! .-.ı ...,....,... ee•dıel'DI .a. ika ma'aıM;nde • lm? .._. __ wla .,..,_ lııir ...... cıldalm bbal 
TanceJI Rafla tılldOrltlllıdeD ..W alabillder. ... 'f9 ---- feDDt !llıılrns amD cı?nıolk. De •97Nta ..... clllp'b deımn.. Jrwilli 
.......,...nı w ~ ~ Pnel ..... .._,.; llllnn* ...,.lir w ••ılın llllıbl endilfnhl il ........... ,..._ k*1ılL 
Taelli nafıa dan.tnde bedeJlllı ..... ........ (leall)cılw. Bu ...,...,,_ bak ~ ....,, 

ı - aı?tra iMiMi ÇarfUillla lld aat • dl TaDaıtM aalJa ..._ ~~ ~ ~ ,ıa:a:• ...=,. ba aamı. 
4tdDll ......... bpü satı asa1ile ~. i•• - - - o 3 

4 - ad1lneJıe ..,..._k iliD ISetll1erin. ıw lra maftlılr:at tmıı.. ,..... lMbı * tmım •-- "- • 
na& ftDilli 1lt •lllld"ni ftliblaft ..... al1ıp &GıdımMI • ntıhr. ~~ ~ ~..:. 

A - tbtıledMı en at W1J ctmiert -..ı 9ID e""1 Tmeeli 1iltJe&iDe ....,..._ l9J ,,__. --· •lneu' .... llNIOMlı: leln atmm• .... ' ı>•• ~ " blrler1 ... ...,... .. 
B - 'l'learn ,,. -narı Od'ul 1ici1 1 ·.. ............ lılr llllUl da .. dlabi, .......... - . 
C - Bir defada clmete aid 40.a INtat Jd lıılllıril 1W.iN tllDi ...._ !Ja '* maeeramn ... .,.....,, 

'pt' "'* ..,., 1* ---~ .... elildl o1ıdıJlma dair 'Yealca. : • 'lful 
ı - Telılitler 60lmtl maddede Jas1ı ••Mm llir ad ""91iDe lıadar pm?- Oll• ••soe. .-.ıv bir :::;:... Jll .. lfl .. • 

TaDoell _,. dı&iNlllDıdelri ...... ~ reillDıllDe mıkbm mab- !dillnl ~ -.::=an 
bDlınde telDiln e.1111 Mr. Pol&a ile ~ mısbıcAımı nb11& t::.:-:: 1:r ... .blprl _.DmlDfll 
ltdııel madllede JMllı IR&W bdıer fellDıil cıı1ııluıla w ....,_, eWMme ::__ .-z 
ft 111.Jıe ........ -- cıParü JDtıblr -- ie ... ..,... :c--.. ..... ,, ........... cıaca ...... ~ - • .... '9, __ .;.. ___________________ _ 
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cek. 2k1 madam, hie t1mııe:vt hayrete 
dftşilmıeden nbahı•ı saat altıaımla 
peUlA balodan ılönebüir. D.ğer taruf
tıan, en jptjdaJ me!lf:ıutin.z, ou hikaye 
hakık~ ıtat'i ı.ır .siLalt muhafaza et
me"lttir; Zira, s:ze &öylememe lüzum 
Yok ki, eğer lıun:ı lla.!ctederselll2, sonra 
dC>Stlarınız da bunil bir nevi tebe&ilin
le ıtekra.rlarlar." 

EDEBiYA'l' 
CllaıJı&ararı S&J'fa S/1 del yazılmıştır. Taı.:ore bilhassl bu parça saçlı Bımyan ağa.c1: Kuşlar gib ser.in 

lıarda cocuğun diline, hassasoyetınc ın~ dalların~ Yll.va yapı;> h sonra seni 
meıcte, o_ kadu sadellk ıct. de o derece rkeden xüçuıc C'l'U u unutmuş nıu. 
Y~ bır fiir yara.fma.~ta n~ eş.gıı bir sun? 
san a.tkar görünüyor. «Bulutlar ve dal . Onun nasıl pencerende oturup, se
galar», cıPeri ülkesiıı tFena Po - n.ın.' toprağın a!tma gômiıtınll kökle_ 

m ' 1 f Dl Esqu l ll·er'ı·n 1 arı· ı macer 1 Si dü~ ~ı:.~=aış::ıe:ı:ısu:::~ ~:ı:;:m bunun İctn otumat~
1

~~~ :ı::ıa::lrlı::~:~ı~ışbıına ba t nı sevincin~n uçuyor ve bu adamın te. Eserde, «Camim ç.lçetlıı, aCloek m.elt_ Kad~ tes•ilerinl gölden do.dur-

• 

m.in.Aırmana.tı kdarşıe'a;ııcJnoğdaı·u aelrtlılkd• :dermanı ,tü- t~?h, .«t_ık yasem.inlt!r~. cidmurıu mağa geJırle.r, 'e senin ırl kara ~6 n kendiğlnil. .ni.ssedlyordu. gun .. gibı ta.svıı: ıkudreti ile de hayret uyanınııya uğraşan uykıı gib• suyun uS.: 
\1 uyandıran şi.rlcr var. En sad~ ç.!zei- tünde ~ip bfi!tü!f!rt'4t, oynaşlrdı. 
1 azan . Pierre Louys Çeviren : Halid F ahrı Ozansoy ..:_ Allahtan ki kocam burada değil! lerle en ca;ııı Hhıd levha.tarı bunlar. Ya h~le bütün bu m1nzumelerı uıvt 

( • Ne talihim v:mnış ki av:ı g:ttı. 1ıııte 'Iagore un sa.n·a!.ı da buı·ada." bir <l~a ne h~leleye:ı Takd!ıı si rı ne 

l>inkü k h··r ) fıwtat Mn& dokunmalarını istemem. ve Göz!erlnl kapa.dl, tekrar actı ve &11-ı Tenıl: Bunlara ~ ol::ını.k ta, ~aiıda, lrllzel_. İşte o şıirin de flit mı ralan· ~ ısmın U aaaaı : sa.na dokuna.onayacaklar ... B'!?lİ VÜCU- JQmseyeralt dentn ~tti: - Ava mı? de1t. ZannP.derim ki be. rast.gele blı*aç şıirhıcl.m blrkıı.ç satır cDünyamız iOht. 11:~ buso nı k~ 
ı...;; Eııtıuoher ile hemşıresi Made- dumla örteceğim... . - Bu akşam sızın tls"Aln08de ParL nkn. ~al6matı:n daha doAn:dur. Pro- iıkt.lbas ediyorum: ~ bu küçük blbl, bu beyaz ruhu 
~ Paırtsi.P l'tl .k.!bar ve şık kadmJa.. Sağır dehüzale b!r ayak sesi çmJadı. sm en ~ iki robu var"' Jelerim.izi tatbl.k edecetıaıb: gece esna- ııGöl kena.-ındaJci bir sıra palmil'f'- iatd.a ediniz. 
~ eece OPmWan çıkıp kapalı _ Ahi aman )'t.re.bbl! tşte geJ!'yor-ı Madelllllle, elleri . 'lnında: l 6lllda BeYcintzin burada bu unmo.mıısı Ier • başl&rmı IJ.ımlı göğe çarpıyorlar· O, g:{lneşln ım!nnı seve.·. 0 an?ıe 'n n 
lııP ı..,y ~e blııcllkten sonra neş'elı :ıar. - Maaıesetı dedi. Demek aebri> bu kat'iyen elRmdL Pelı: morla olan oir kargalar ıslak, ça.murb kanadıarile yfizllne balıtmayı sever. 

'l!ıtt a ıÇmde konu~iia başlıyorlar. Ana.hıtar dali~e 6yle :rırtıcı b!r g:!l- imiş! . , . • kadıncağız ona sevda!aındı... Demirtı1ndl d.lllo\nııın QstQııde ae.sslzce O, tozu rop'!"AV.ı hor g'"mıf'iı re al-
._, ~ soora da Madam Esquo.. röltft ili! g't'rd1 Jet, Armande, aank1 JDL - Müşterib.m~ .... ~ birisi, ~ç bır - Ne ıled"::ılz? <luru,-or, ve nehrin ŞArk tıvuıını git- tını üzlemeği öğre:ımemiştir. 
~ lln mUt.~ad~ ~ • sumiyeti paırala.nDU$ gibi bir ek~ ecnebi kadın. bu rob;.an Salı günü O- Adam, ~Ailerck sözünn bltirdt: tl'ı:çe derinleşen bir hUIÜn bplm~ Onu kaliııl.!ı:Z.C bas'ırınız ve bkdls 
~ Jneradta düşüyor. nışanıo .u. • çığlığı kopardL ı>&a'da gömıUş. Ne ~!&ta olursa olsuu, - Bi?Je en pahalıy:ı otııran da bu. Bağlı dııran ineğlmıa h·.ı.tı .bJzh bö edJo.lz.» 
~ • arta: P.ı.riste bulunma.c!*la~ Maaımafih 1tapı e~ıldıtı zaman. ka- btınlarm ayn!ni istedi. Vak'..l ben, aöY- dur. jüriiror. - HWABa bir '->ahar ~n gıbl bibi. 
ı.t. ~ dışına çıkt1t'.arını anlJJOr. pmm aralıfıad1a. tıolun<lcı l1cl robu ıa- lemde hacet y~. ~\mla.rın harlet ee- Ertıesi ırlbıtl. mada.."D Esquo:ter m!l- Amaıı çoc'.Iıc, onu ahıra getlrinciYe mize tatlı hisle!" ırıüren. bu oocıı1c !;t'V-
...._~~ de dehşete dilşmfü;!erdtr. o • ...-.n iht•va.r kadınd'.l.n ba~ka kimse tmerfnl ve lı:eadiler.ııe mPllsus saıa.- cerası haömda haktkateı sflk(khı mu- kadar burada bekle.11 -~ )'ıldır 9'-J- "' etlerini vüco.da getire ı cihetleri ba.u haf etti gisl ile dolu gü.ııeJ eseri dlllmlv ('f'V'!r_ O:~tt! un süratile koşmaktadır. görünmedi. ı aa • llira yoraımhık ve hf'Je- lYa.tmurlıı &iJn[ d.iii iehı do~m İbrahim H<r 'v » 1 
~ '" şoföre b:lktıktarı zaman bu. Gen" kıadın!a!", odanın tA ucuna ta.. biQbir usule mUracaa.!i e~~den b>pya canlardan l;>itkln bir hal1e saat altıya •·•· ·· .................. .... ...... .... ... .... . . . .,._ lı:alblml ı..ı.'"'k ed . "etıdl " Lirdlm bir te zın•n öztl bir &: d .... , e "''"" erım. Hsyı•nı ~föırleri olmad1ğıru anlı - dar ~ye çelc:lın!şlercll. edebi • 7.:ra r • g 1 a ar uyudu. F.ıkat en iyi muhlbbesi «Fırtına buluth>'l Bôkte homuruan- maddi aeriUği iç;ndo ancak b'ıvlp vu • 

.,.:._.~hn büs>JUWn artıyor. tki Kuru ses: objektif sıhb\tile btr korsa.im fotc>ğra.. I ?lan madam cH! Laleıte o ancın kapı. dığı ve Ha.;Qr.1n satnak'arı boşandıtı ık his! 
'e ~bu dehşet içinde b'!r müddet - .... ft ..... - ••• Matm&Stıl. .. d~1. MUsa- fmı alabilir: fa.it_ a.t roblar.nıT.a. tşJenmiı!J smı :ııorlayınea, Madelaine muhııbl',e- valdt musa erle taşa.u eserlerdir k bL ~ kl .,.._,..... d hatta. bır ı •·"' ti d ~ ı · -. ı;reçen giliıl'!?'İn ve Yllhrm ~·rı"l:'•ın-
~ca. annı tı&Şhn f8Şkm konu- ade buyurun da a!2i tetr&r giyıiireyim. olan .iki esonın • ış P..:neC.y• • n en coşar.- çlndf'd:l'll bo!Ş8ltmalt Nemlt şark n\zıgıl.n, Bınr.bu'ar ara- hıtunu wı~.ır. Yaşar.naıc s:e·•lrinı:: 
~ ~ olıomo!Jil bir avluya gir.yor. Madelaine: i bile o kadar tatıye.lıı şaşıriRcat bir için dayanılın.U bir thUvaç d·udu ve smda ımmalannı öWirmftt ~Cin fun- ft enerJkniıı artar. Bunun içindir k1. 
lh.~ ~ önilncle duruyor: 40 _ Ne? dedL fmt ben ... fak.at örlel fauteSıııi nr ld. .. Bunu. ancak. ~ dramatılt hAdlseyi ona il.~ eıtl. da1ar111 fbıerlnClen welir. aon1' bilinme.. masum oocak güzlerln" balcı k "' ~ bir adam kendil.erinJ ka.TŞJ- iSe le torsaJı atııp, laft'llllSll olarak. bır Son ıreıım~e tadar her Be'Yi sti71e- ym bir !'!l'df!!l • ..-ısızttı yıtm 7ıtın r en . '~ ~n aydmlıt evin bit' odasına .Y.*11tlit tadın. sfdntişe iM ken- makastar masası tıstnıı~ Y~ fal'-, ylnce muhibl>es!nlo Jkl eı:n; tu•tu, ooa çiçekler mevda:ıa çıkar, ve vahel bir :r:.r =m~ctea:,r ~e :" avdı"h"I" 
S . """"'""odada••-"" •-de..,_ • .......,... ,....._ U!> toklld •"""' mUmkilndil. Demet ........ ......,. ba!>oolmlY<Cet"n• ..,_ ...mcıe """"' ,,.,,,. .. - .un' n • çoeuk,. Sıt Olllara derhal soJQnlll&lanm em.. l*laN ta~ ide 1'1ndell gıeri utmadı.J oluYor k•. :nada?lliar, bunlan ele geçir. nUrı ett.irdl ~ t:>u iş duyıtlunı.'\ h ç eUP- Anne ben eioekl!ri:ı ?el'altmdakl =tt, ~m ~ınlutun w hiıt "\ 

S · Da - - .. .,.._ ..,..,. -·•"' -1 - aOs- m"" """"'" - - ,. """' de -• olaraih m ...... .,.,......,. ...,,_ "'~ ..., ,.,...,..., ....,, "'ii;- ııe<"rilditten .....,. ...ıan KopÇalan D- de ..... .- ... BI• - .... ,_.., --· lcln ba _, ... atb ........... de u- ,,.,.. ...,,.._ ..... , ve neşe v,.... ht• R~l"n'• Jıalıom bıratlP çıkıyor. ::u-lclutmıdsn. iti robu. tetn,r, kendisine dotnı eldi Te 86mllne deftm zmı mun anl.\ttt: ftlhutl mlldm*i _ ~ mekWıl "nacore dan ahp hf!ıe ~f:'Td'lt lır-"'t,,.._ (l/ilıQ J _.ı• ) r;*.ardı: YtlelldlaD SIJdinli, del'oltele- eeıtt: dal'& edemi7ecetti, o ba:de bnnu ~ ............................................... • ~!.1:1:, = b:ıdan:-~ ~&~l-
b... ye eoam euıyor actı dantellent ı.a....ıaııctırd!. etek. En baııitıi, hımıı. fyi para ~rek o.. J~ -.e lıeriıa::ıgi yaşıyaıı bir n:ha BJ gm teııarmda chıNn lı&st ~nJc lllllıdİr ~ ana ,..,,a M"'le. lııı..~ dn t6Ybe".1e ııirmeğe büytlk !tn kIWlllllarını .-ıP dUseltti n bir da Jıimıetolni7.den iatemektJ. şilpheais bQDdan bahset.rnNJtPlc daha dofru lifi. - - · llalicl F•lui 0-s""ll ... 
~ b'Qb!r atınııJıınm amnİ dle _ se!Am ~ oalclL ı bunu düşündflnl; fakat aks·l!i" bakın zlra vak'a ~ bu

1
unca k-md's;nin ne- dalı:i aon SÖ7ıleni h:ıo bir aıtıman t.ırl Yalnı.s 1llAd.am dö :ı.ıette birbir _, 

"-, Dl!rbi&e r!~yet eQnete yemin onun )'erine nu(lllal adllm içeriye 

1 

ki bu kız ııJmıU. İş1n ~eydıuıa Çl~- Den sakin ~u1·du>-1mn halk b'!' torm nefret tezahftr1l 'hrftTw!ı. 8Q71ma1Yor. hitlyeeiııi bitlrcUkten IOD-
rdL ması, efkAYe't ve dava. edılınesl ta!<dt- anlemayacaktl. ff~'!llı. tatı surıetıtıe. Madamın. blrt: ra ar:t4: buna hiçb1r ,tP.fsir ilAv:t ecm.!-

gi iYah elbise wJyinmit. başı ao* ve rinde (her "ley\ cvveldm lıe!<.ıb-1 kat. sevgili YTOnne'unun sır tutma'm" gU. - Slıbt, dedi, arbk iman hiçbir lf'- JGNu. 
8 eldivenli idi. .. belki biraz. kibar malt JA1gm) bir istlntıllı: hAlclml önünde l'eniyonlu. ye huret ~t?nesin! İnce bir ees: 

~=e ~ bır adamdan ziyade b!r! beş (laklntahk sorguya da~aruıma7dl. Ma:alesPf ı,:•rftvı' pf'k J!'flzekJI. Kadın. - Oo~ra'<fa bir kadın Jcaçumaı - Ya ıds, VYoıme, bu mesele Jı&k. 
eıtrıdotel banztvo~dul Fakat bazB.n Eter bana o hisnlet et.eeYdi onunla lar yakıız kü~il~ sırlan tutarlar, o da - Parhı art1k «w.D'tllmaz hala? JO!', mcla ne d~üyorsunu? 
~ :rasmdaki far4t ne tad:ır a:&. beraber yat.aıam."'lfım ve b0 nlm ı::ıev. ancaık bu sur~tle &ilnfi1 bir!nde bll:vü\o: - Apaşlar içindP ya31Yoruııl a,e aordu. 

1Wllr!lklar tndıriJOrdu d 
1 

:sunun için ııa..vdi elb'le dJyellm: ti1mde bir &J'tlst için. b'J, P"k hazln .ltlraflan işitmek ~ onları yaymak ~ bir im, aahnenııı befle o, JAkayıd saret&e duct&Amı b1ikti1 
' 4- tab<unmWüm kaim.ad •

1 
ta- - kibal' bir konferaneçı ball bir son olurıiu. Bunnn tein ır kestir. lr':- nııhıı o mmftn a'kşarnı madam dö mes'ud bir iletlce ile bi'meısi anuk bU' _ Ben mi? ol bana kalırsa ~ 

.......,, d,. -~ -. • meden ...... ~; '"'"" •ti"" " ro1olan Lal..., bir ,.ıond._ ..,..,~ "'"" '" mucı.. .,...,,., mUmklln olmU$1ur ..,,,.._. ·- • 
~unç eet bu bekl~eit• ~ Alır .ıır· •Clndekilerle beraber heırtfım Bu. tu':!ln <.e bt.ınu s&rl!meııt tt.n> on iki müşahedesini esirgemedi: zira <idil mi _ EJ? 
~ beni korkudan ö~U: bula- _ Mad~ar. dedi, nnoe aısı kıllac& hiç olmS2ma. ~.ın" tlYlk bir hfımcetti. mnhMesinin era.sı."lda bulundu. Me- 4d kOO(lt Arman1a lt.ıtar.' bulunma.. _Ban& taıırsa, bu, sabahın saat 

..... ~: hi biçare kadmıı böyle i..~- &ıllrler dileJ'-* evinlE JOllama&: ta- ... ~~blet :~nde ~:<~ın~ dön~7:-b~ zu smı1m:ttıöhrö alt111da aca.vıb !tıı.ç.1rıl- mıştı, o halde hldlseleır onun ıc:n baş.. yedi.sinde ewı d6nmegi lzah ıtin ten • 

.. ~'IUlaz! ... fabt kuzum bu ca.'1a. aavvunında idim, taçu'Jlmanıır.daki ea- ,,.,,..._.... r , me soy em f'll • r. mıv_ı ana · , ta tUrlU cereyan e~ını..5 01malı ;di. dini çok sıtmnya sot'U&khr. 
bi?Je .ıe yapma.le isti'°fü'r' .. Nt- raT b,al[kıDda başka hiç isahat ffrme. ]ıerfne baıkı<rtı.ar. . . Hıkaye_ pek san a.th surette naklo- Bir başkıası, bıından bô7le, ,Unes 

)~orlsr? n"çin gelmivoTla.r?.. den Püat ndm t.ecc?SSÜSÖ öyle bir - Velhasıl şolörünflzU satın aldım lu"cfu. Bır an h
1
1" Jr1AM"1\nın bir tco- baıtttl.'tan soma. ya.nmda bir kavalye Bunun thm!ne on ıırt muhibbe hep 

8oııra bir şerk~t buhranı .cmlsn .e:v<İlr ti hio Jdmse bun!. fazla giln- ve onım yerine tendi fiOfÖ't"Umü oturt- medl netic.E'Slle b\t.f'~01!hi fır·°!<'elfüme. olnuı.dan sokağa ç:kml\f.'a cesaret fde- btl"den neş'e ve şetaret.le kahnhaıen 
...._ · kollan arasıntl a~. nemez. Bİter ben stze sılTllDı siiyieml'- tum. Bu değiştirme, tiYatro çık•şlann- di. Madamla.t ·cNP k:r+ıınr.!n r:r:ve h:ıy. mtyeeeğini "e kor!Bsını:ı tçtnde uca sa!~ ve b':lğırmaıann. g!.llmelP-
~ ~ını! Amıand'cı~m. benim miş otaaydım alz bun:.ı anla.mııi:a ralı.. da dıaima vıııki olduğu üzere A".l'ber kırıyorları1t. Hens:. Jcenıi'lerl!'ln. P!!~ sivri btr hanr.er ta.'!1..Ja.t'.&~mı blldtrdi. rin, bltılmalann. alluşlann ar11sında, 
.Annand'cıtun! Benim ft'9'llil.I ~ız ve 'tea.iinla mahvederken caddesinde evvelden tahmin ed1len blt rarenriz ""f1'T tarafın<'an hav~et oto- Bu, nıtttn~ 11fuf!tifo kellmer.i hAkket1'1- BeVk1e cıvı!da)l'an test.in inco se du. 
lı:ız lc&rdette!~m! ... Korbna bir belli de malu~m.ı.ş olacaJctın17 .. Demek k.ala.bal:ı!k: esna.>ındıl :v.apı:dı. Ayni sR- mobll!.n kindi? kocırıMı~ını sanıyorJerdı. mts zehtrU bir 1'ııı'lçe?" olacaktı. çttnkO yoldu: 
ea.nmı, ben amı mfidafaa ede- ~ .uıe bunu t"öYlemekte menfaaıtlm var, dık hizmetoi <bura.ıh kmdim.lntbıden ...... qı,. o ita.dar tu-.•~tl: olrlu ki ııonuna mPlodram ha.k~kl hRJat haline gelL - Ah! canımın ıc:ı .. N·' ·o ........ , ... ., 

:Benim için *mınlyelil yok... tA jd bu kadarıa lk';ifa edesiDlZ. ~rom) s\ıi tonağun.a ıMUre.. tıadar denm ttt.1: Alçak teı"Zi b!\k~ın. yord11. Jcıık. mu! Baful Fahri '•ı:ınso> 



4/2 Sayfa 

~~~~--~~~-~-~------~-~~~ 

~~--emrekeih~ 

ispartada imar, yol ve 
köprüler faaliyeti arttı 

İsparta, CHususIJ - Bu sene İspa:rta fında mşa edilm modern binalarla şe. 
vi_layetınm istıhsalA~l geç.en senelere hir, ~eni ve modern bir şehir man
msbe00n daha. feziylidlr. Vali Tevf.ik zarası arııetm'3ğe b::ı.şla.mıştır. 
Hadinin aJfııkası, kövlünü.1 ı·e fabırJ.ka Bel~. .ı.na te'VZlatında çok tiıt1z 
amelecıinin çalışmasında şayanı takdir davranma.kıta ve nrsa mübayaa eden
bir inkişaf yaratmışt;ır. V'il~t. hususi tere pltı.n da.hllinC:e ve kısa bir müddet 
muhasebe da.~s1. çok iyi çalı.şımakta. i~ inşaata milbaşerct etmek iç.in 
ve tami.16.t lntiz:ımla vukUlıulmaktadır. azamı tesb.:J.A.tı göstermektedir, 
Halı ve be2 clolmma.cıhk ışler'.n.de fsa. y9ı faaliyeti 
liyet artmıştır. Vali Tevfik Hacı.;nin te- . . 
şebbl.isü ile ı,rılamn 1 >!eri fç.n hükti- Y"eni e;asla.t' ü1.erı11de mşa :C::.:,; 
metin 941 yılın:ı ayırdı11 elli milyon t.e olan ~ - Antalya Y""" 

liralık tahsisata İsp3rta vil'a.yetl de da- me~erı a.çılmışt,ır. 
hll olmuştur. Aynca, ıo~ el tezgahının .Aynca 1-ıpart.\ - Burdur - Dinar 
san'a.tacAr faıklr k~'Jıııoe ~anen tev. Ş05elerinin de esaslı suretre t.amirine 
ziı teımin olunmuştur. mübaı;ııeret edil.iniş. köyj.e~· arasındaki 

Gôlc1ik suyunun i:;atesine yaroım e- münka!Mı temill eden yollar ise kö.v
deoo'k yolllır hazlrlıı:ıı:nış: ~anal aınelL lümti2JÜn gayretiyle ta.mı:ımlanmış, şose 
ye.'il.n"' müba;;erct edılmıştır. Şehirde d ı-~l'.'ı ,,. 6 kn""' ·ın -c•x.ır , e "<>ti anm..,.,ır. uçıa.r _._..,, a ""&' -

ıome suyunun .. şebe~e tesısa.tı da ta- d' yo1·ı-e '""'"''ld~·:.t m.a.lO:ındur. vııu 
mamlamnak :n:ere<lır. rr 1 ıs...... s• . 

Şehir planı Bay Tevfik Ha.dl: ~~a halkını bu ~ill-
Şehrln müsta.kbel planının proie!eri fe1ıten kurtıı.rm9..;: ıçın kazan dogru

hazırlanm~ ve yen! ra.porlarla bersber dQn doğruya M"rkeı:e bağlıyaJ:decek 
tasdik için Vekillete gönderiJmJştir. muntazam bir şoS':l:lin inşasını düşün
Mim:ar Sinan camisi. iplik fabrikası mıUş ve tek:liti hükO.metçıe tasvib edil
ve i.stasY'On ~lş asfalt caddeleri etra- ~ir. 

Menemende bir buçuk yıl eu- DimetokaJa açılan resim 
vel iflenen cinayet meydana sergisi 

çıktı Dlmetdlm CBu.slL~) - Btgaya J;nğ_ 
İzmir, <Hu..;ustı - Moo.emenin E- h cSinekç.> naıhi.yesi.nln mııwanat 

mir:ilem ~ dahi.ı.inde dağda Ka- m&rlted bulu.nan Dimeto1aı.de. açılan 
rı:oc.a1ı ınevld.inde burulan bir bU'QUk reıs:lm eıişlerl ve toprak ma-llBulJeori 
yıl evvel işlenen bir clna.yet, Jandar_ ' 
mnıYQ .ihba.r edUmiş, tatil yBk&lan- sergiainl, 11 ~tan Oll beşe k?A._ 
mıştrr. dar 5000 ~dem t'azı-ı. yurdıda~ 2Jiıya._ 

Bundmı bir buçuk }'ıl evvel Mene.me. ret ertm~. bu al'ada kurulan panayır_ 
nin ky'\'Qeık kö.YU halkından Bayram 
oğullannıda.ıı Ali oglu Rasan İnci, .E... l:a meşhur ulu çın.a.rların altındtl. ya. 
mirfı.leıın na~hı\'.lc H!Imi Gü.'oencin pllan peih.linn güreşini de teırılı.şa 
yanına lreç! ~lı.tına (lirmiş, Mayıs ey&emiıştılr. 

1940 tarl.hinde keçile::le d~ğda dolıışır- Dimetolaı. ~ muallimlerin 
ken bunlardan on iki havvanı kaybet. den Be.ımtı ~ kö;y' nııuhta.rı Mus.. 
mişt.i. Dağda 'lere:re gıtt,!ği anla4IJa
mıyan keçileri çoba.n Hasan, B. Hilmi- tata Ergünün kı~i meoo..tlerUe k 
nin oğtu 19 y:ıısında Mustafa. Oüience ulan paına.yırda bıaıyti hayva.n. ıve eş.. 
anlatım~, MW:...a!.ıı. Gülene· fa saıtı.lanııj, ~ ıse,ndıflılla. hayva.n r 

- Kmı bilir ne vaptm? . _ 
o;~rek Hasa.o İnciyi dövmüş ve tı.. sumu ve yer kiraların.dan bln !ki 

çağını ~ l>uluncultları K.a'l'lllealı lira kadel' bir g81ıir temı.n edihnişt.!r. 
mevfkiinrle za~Uı keçi Ç()banını kamRl-1================1 
dan ve bö~Unden ysıra1mırak öldür- alt çene kem.ili bulunmuştur. Cinayet 
müstür. Zabıtaaa vmrubulan ihbar ü.. için kııllanılan ve bıld;se yeıindP. bım.. 
-;reriın-e taıhldıka.ta başlanmış, Musta.fa kılan beyaz sa.pılı bıçak ta dağda bu,. 
Gülene tutulm~. dağda Karıncalı Iımmuş, Mustafa Oülenç. suçunu itiraf 
me'V'1dine gidilerek araştımın yapılmış, atıniştir. Talıldlt.ıt.Ja devam ediblM!k

SON POSTA 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: f 
Muhammen bedelı (5<> oooı eüi bin l ra olan 71 .kalem muzayynk h":va 

iiletl<erı 10 ırı.rıllciteşnn 1941 Cuma günü saat 15 de teahhiıdunu ifa et# 
ml:yen mul.eah.hıdı namına a.ı::ık ek.s.i.ltm.e usuli.ı ile Ankarada İdare bi
nasmda sa.tm. alınacaktır. 

Bu ışe gırme:k istiyenlerln 3750 ~ 'bin yedı yüz elli liralık muvakkat 
tem,natEe kanunun t.ayi.11 ettiği vesikaları ve tekli!lerınl a.ynı gün 
saat 14 de kadar kom.syooı rei.sliğ'ne vermeleri lazımdır. 

Ağustos 

•Son Po~a> nın tefrikası: 91 

KOCA~~j usu 
İki •• yuz Ra.polyon 

Hesabla:madını saatini... fakat; ı Pjyer; birka.ç kaşık eri.ş•ooen, 
-------------------------------yatsı namazını kıldıktan sonra, yaıta. ika.şık .ta yoğurttan aldı. 

Şartııamelıcr Gllliraya Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde satılmak ~ 
tadır. (73~0) 

941/12 iLiN rım, sabaıh na.mazında kalkarım... Er~t.e; fevılı:alAde gtızel olmuştll· 

Beşiktaş Sulh l\hhkemelcri Başkatibliğinden: - Namaz kılar m;sın pehLl.van.u gi:bi tereyağı k.ok.uyol·du. 

A'l.l Hadi, Miıısta.faı Nurullah. Osman Zeki, ve Mehnn.ed SııddıioD! şayian 
mutaısarrıf oldukıları Kuruçeşme mahaıllesinin Kuruçcşma ca<idesi.:nde 
106 mülkerrer ~ni 124., 1.2Q ve 128 sayılı halen şapka Ia.br.~ı olarak 
kul'larulan binamıı tamamı ·1İIYUUn izales; zımnında Beşik.taş birincı sulh 
Huıkak ~ kıa.rarile açık ar1Jtıranaya çııka«"ılmış olup şartruı.
mesi 29/8194ıl tarthiııde divo.nbaneye talik e<film.işt.ir. Arttırma(Yll. ~tira.k 
~in yti:2ıde y~ buçuk r.aıninat a~esi yaıtırılması mecıburidir. Bele~ 
resmi, tıaq>u harcı, ihale pul:arı ve Yirmi senelik e'V'kaf taviz bedeli nıüş
te:r>ye a!XMlr. SOOü geçen gayrimr.nkulüın birinci arrtt:ı:rmas1 22/9/941 ta._ 
r.ihine t.esadtü:f eden Pa.zarte& günü saat 14 dıeıı 16 ya k~ıda.r yapılaca.k.
tır. Artıtımııa. bedeli muhammen kıymetin yi.i2xie yı:rtıniş oeşin1 bulduğu 
'balkdiroe birinci arttırmada ihalesi yapı.kı.oa:k aksi hıaılde en çok arttıra
nın tea.hıhüıdü baki Jra1mıalk üzere arttırma 10 gün dıam oom.did edilerek 
2~0/94.1 tarföi.ne tesadüf eden Perşenılbe günü ayıııi saatıt.e en çok arttı... 

ra~ kıat'i ihalesi icm edilecektir. 

- Hepten, beş vakit bel.. . Hele; yoğurda diyece'!{ yoktu. 
- Gü.n.ciüzleri ne ya.parsın?.. kayıma.k ve yag idi. Fakat; yiyecek 
Yusuf, ellle tarlaları, bağları, haY- kalmaıınıştı. Yusuf durmadan ııı 

vanları gösterere".ıe: r!ne buyur ediyordu. 
- '!ehe!... BUtıün bunları beller, e- Ymuf; erişteyi, yoğurdu, sııdı 

ker, bıçer dururum be!.. pürdü. 
Piyer. Yusufun hayatına gıpta et - . . . JI 

mişti. Ne sade ve sakin bir hayata. ma. Daha, bıtmemı.şti. Tatlı vardı. 
likti. Ne müsterih bir adamdı. Bu de- Uzümden yapılmış pekmez vardı. 
rece mütevekkil, her 5ey1 olduğu gibi ka topra3c çömlek ağzına kooar ctolu 
bul edip yaşıy.an bir adamın sırtı yere Yusuf; ~ezi ortaya koydu. 
gelir m1 idi? re dönerek: 

Nihayet: hindi ortayı\ geldi. Yusuf; - Çorbacı; bu pOOınezi hiçbir 
ellerile hindiyi parça.1adı. P:yere bu- bulamazsın, blzlıın bağın iizüm 
yur etti: dir ... 

- Haydi corbacı... Çok rlca ederim 

Hududu: İişbu gayrimenkulün saığ vıe ar.kası Mustıı;tla Nurul1ah ve h!s_ 
sedaırla.rının müı.flrez haneleri., solu Abduilalh bathçesl, ceplhesl: Kuruçeş.. 
me cadldooile mıa.hıduıd.dur. 

Ev.safı: işbu g:cyrlmeınkul kagir ve iki kaıtfıdır. Tramımtv oa<ide.slnde 

evin gibi ye ... 
Piyer, beş on lokma sonra, gene du

raladı. Yusuf oorhıyordu: 
- Çorbacım olma.eh bu... Demek, 

ben sana gelirsem aç kalacağız be!.. 
Ha..vdi ye bakalım ... 

149, 15ıl NO. lldır. Şa~aı fabriikası o:arak kiraya ve.rillmlşt.i.r. ~ındeki a.- Piyer; yiy6lllez bir hale gelmişti. 
lM vıe ede'Va.t ve nıaklnelel."Je ~sisat kirac1yıa alddlr. Elek'-...rk terlros te&isa Rica etti: 
tı mevcuddur. Beden duvarları ldig.ir lbiıiınc.i kat di.işınesl vo11ıo, üstü de_ - Pehlivan, teşekkür eı.!<'rlm. Lllldn 
mir çatilı ve ga<1.vıalli2fil saçla örtülüdür. yiyecek halim kalmadı. 

. . . - Hepten, ftkara kesı:>-'li gibi büzül-
Zemin kil: 1419, 151 No lu demır kapırla.n l!lemini çımento }a.Ph bir sa_ n~ 'd l · lz be' ....__ , . m~ m~ e erın ... 

..,1..14 gil'iMr. Orta patrel bir .irolun i.ızerine poıtrel ç.i.tt ve ta.varı vo1t%ııdur. Yusuf; tatlı, -tatlı yedi. Bir parça. 
~ kurn1ıınaı yeri gap demir kapıdan geçila1 81,Yll.i ev.;;afı haiz diğer sonra; hindiyi temizledi. Sofrada, altı 
bir aaJmı olu;p pernc.eırelert demir çerç~lld1r. Sr.l.noi lı:aıtıa çıi!olan, mer- o'k.kalılk hindinin !<.emilclerinden baş'ka 
di.ven 61ılhilaıl.ığı.n.a diğer salondaki demdr mpııdan aır'lrodaki a.rahk mıı... bir şey kalmamıştı. 
b.a.Y>ne çıık:ıılır. Buranın ııamlni ç!ment.o ~p1u dlup blgir bir kıatlı ka~n Şimdi; sofra.'Ya er~~e gelmişti. Koca 
diairesi itJtisalindıe OOeırl kaıl'V'a.n;zli sa.c;ılıa. örtıillii a~p bir salaş ve yamrı.da toprak çömleği doldur9.n erişte: mldes1 
gene bLr lmtlı iiStıü ke2ıaillr saç.la örtülü ve ayrıca biır (lkuru.tıınıaı mahalli> dolan Pi.yeri Urltütınüstıii. Çömlek ağ_ 
vtardır. Bir kıat 1.rttfaında Uglr bi.r su deposu merdiwn altında vıe sa- zına kadar tepelemesine dolu idi. 
mnhk aıl.tın.dıa lllDCllayilt musluk taşı, lbir göz yı.ıkarıma yeri ve iki göz he- Aman yarabbi; inoon değil bu a-
ııi. V'Md.ır damların gtireşlne. sofre.larınn oturup 

· beraberce yetmık yemelerine bile ta. 
Birinci kaıt: Zemin kıabtıan 15 mooayik basam•aık!lıa bl.rinoi kata çıkılır. haıınmül edm'1E'2JdL 

:l.ernin.i ren:k!ti ç:ia1.i döşeli sabanlı.k.tan yan bacaftaıki tıa.riki has kısmına Acaba; e.ltı akka.hk hindiden sonra; 
çıkılaaı bir kıaı>ı vıa.rdlx. Me:zık:O.r sab.a.nJı:ktaaı i!ki ba.sa:maDda. diğer bir sa_ Yusuf, bu, erişte lengerini de temizli
lırunılığa girilmektedir. Sağdaltl aralıkt\ vesteyeır sdl.da yazılıaıne ittrharz; yeceık mi idi? 
olunan mah.a.l ruup cadde cihetinde artad:a.n bölünm'Ü!Ş ~ aır.k:adakı bir Yusuf; tepsiye, kulpundan tutarak 
kapıdan bi.ı1bil'dıne geçilen gene iki sal'on hsa.linıde şa!P'ka ımaJ.a.t ma _ bir bakraç dolusu yoğurdu da koydu. 
bam Vl&l'dır. Bu kısmın çatısı demir üStü k.a.tvanoı:ı saçla örtülüdür. Pen.. Pjyere gillerek: 
cereleri demir çe~~l«lil'. Aıı.,ap aksam ile demir kapı ve çe~veleri - Haydi. buyur ... Bu .'iizin makarna-

lannl2J9. benzeme-ı:. Sütle yıı.pılmış ev 

Zavallı Piyer; ..,,anki, bır saat!* 
pehlivan müsabakasından çıkmış 

dar bitlkindi. H'ı3'm kendisl çok yet~ 
Hem de, Yusufun cala.kaşıı.;: yemeııl 
sa.hını bo?Jm.UŞ ve y0rmuştu. 
~r; ha.yQtında bı.ı kadar zevkli 

iştiha.lı Yelllok yiyen adam gör.ınerJI 
ti. Avrupa w Amerika pchlivanJ.al1 
lokaDta..va giderek her-kesin yed!li 
bi yemek yerlerdi. Şaka değil; 

fım yemeli: y.iyişinl görmfuf..U. Y 

Avrupeda, Amerikada nasıl doy 
lirdi. Hem. buna yemek bel}<'ndi 
te güçtü. "'Ö'ste de; nda.mı kili ed 

CArkaııı var> 

Meraklı bahisler 
(Baş tarafı sa.yb 3/ l de) 

mıanın başlııea ihra.ç eıtt.iği mevad 
ker, b~ ve yağ ç:ı.kannıya 

yan çekirdekılerdio:. 
Her1k.eein bild!iği g.bı bugünkıi 

m ~ güuld<ir. Oaddıeleri genif 
munta:zıamdıır. (1854) Kırım nıu 

belSlınde müıtıteflık. ordul.e.r tarnfJ.ı> 

~ıma.n edilen Ode.sa, bu 
pek az mütee$Sir olmuştu. Btt efl 
nasıl bir akıbete utrıyacatını k 
melk miimlkün değilrlir. yıağ'lı ~adli-. maıkamasıdır. Yoğ!.lrtıa ~i.der bu ... 

M-esa.hası: iışbu g.ayrlmen.lmlün umum mıesaılMlsı 287 metre murabbaı ~~~;;;;;;,;~;;;;;,~;:;;;;;;;~==:======-=:=::==:===:=:=:='.:===:==:=:==~ 
olup bun<ftln mı met..re murabbaı fabrika binası 15 metre murrub'baı ka_ lr.tli.fak baık!kı sahiblerintn dahi gayrimenkul üzerindeki hakli.arını 
:llM1 daire& 28 meıt..re mıuraıbbaı da. kuruı1ınm dairesi ve geri kalan dahi hususile faiz ve nl!!l1Sl'8.fu dahil klıdialanm eıvnı.kı m'i.ift>itelerile 15 
aralık ve sıaıl.aş m.aJhıallıliıdi.r. i'Çaıde icıra. dairesine b~ldirmeleıi 13.ıunıdıır. AB:asi ha.Jıde tapu si~llerlle ıı 
Muıhıamınen kıymeti: 10230 liradır. Saıtış peş'ın para ne yapı!a.caktır. dlmadıkıça saıtıış bedelin.in pa.ylaşm.asıındıan har.iç ka.lı&r. ~u lt9 

c.no'h~n Ha.sanın sırtındaki elbiseleri ve tedir. 
2004 sa(Ylh ıc.ra vıe ifliı.s k.a.nununun mu.a.dıdel 3ı800 eayılı kanunun 12'6 madldesine göre harelket edllmc.31 ve da:ha, .faZ!a mıalUlmıat ~~ek not 
cı madde.cıi.too t;evıfiıi:'aııı C1te1t sa.han ııı.looaklıl.aırlaı ~ alıA..kadarların ve y-enl~in 94ıl/12 dk>lsjya No 31le memur~ müracaıatilar,ı ilô.n olll 
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,.-- Yablı - Yatısız -- Kız - Erkek 

1 S TIK LAL LİSESİ 
Talebe kaydı için ht"rgün müracaat edilebilir. 

ŞEHZl\DEBAŞI, POLİS KARAKOLU AU"KASI 

Telefon : 22534 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 1 
1 - Tahmin edilen mecmu bedeli 23070 lira olan 3000 kilo çayın, l.E;J. 

101.941 Pazartesi ııünü saaıt 15 de ııazarhkla ek.slltmesı ya.pl.lacı>.ktır. 
2 - İlk tem~a.tı 1730 lira 25 kuruş olup şartnamesi hergün komisyondan 

alıruı,!,llir. 
3 - Şart.:ııımeslni ıormek ts•eyenlerin herg\ln ve pazarlığa Jştirak ede

ceklerin de oelll gün ve saatte yukanda yazılı miktardaki ilk temJnat m~t.. 
buz veyı.ı. banka mektubu Ue Kasm:ıpaşada bulunan koımlsyona. müracaat. 
ıvı. (7400> . .. 

2500 kilo ayva reçeli l~ül/941 Pazartooi 
2500 kBo erik reçeli 14 de 
5000 kilo beyaz peynir 11Eynü1/94Jl P~tesı 14,30 oo 
Yukarıda cins ve mik!darı yazılı üç kalem gıda madıdesi hizalarında. 

gfuterllen tarlhle:nie pazar1ıkla alınacaktır. 
İstckllleriın belli gün ve saatte teklif edecekleri fia~a.raı göre % 15 nls_ 

betılJııd.e temiinatJarlle bir!ikte Kasım.paşada bulunan komtsyonda hanr 
bulunm:aları. c7589> 

#==Ankara' da işi Olanlara Kolaylık====--
Resmi daireierle maU ve tıcart müesseselerde lşl olanlu (Ankara 

pasta kutusu t51 l) adresine mektubla müracaat edebılL"ler. Mekt.ublara 
ceva.b için 50 kuruşluk posta pulu lef!edilmelidir. Mütea.hhldlere şartııa
me ve nümune gönde:'il r. Telefon: 2593. sicil. T. 2067. 

TiCARi VEKALET DERUHTE OLUNUR 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii Müessesesinden 
Yenl veya az mllst.amel iyi ve derhal ıişler blr halde lı\stikli veya H'\st.ikslz 

3 mı. 4 ronluk karosP..risi 3,80 ill 4 metre uzunluğunda on kamyon alına

ca.ktır. 

Hı:ıp.si:ne vwa. bir kısmlll.'l tallb olanlarm son fta'tlarını havi tahriri tek
ıınerin1 2.9.941 tarihine knd:ır Silmcr Ba.nk İstanbul Ş!Jl>esi Müdürlüğüne 
vermeleri il4n olunur. (7G".l3) 

Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelul 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiVOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa cek.ileoek kur·a lle aııaındakl 
plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lir• 
4 n 500 >> 2,000 » 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 n 50 » S,000 » 
120 )) 40 )) 4,800 ,, 
160 )) 20 )) 3,200 )) 

Dlkkat: Hessblanndakl paralar bir sene içinde 50 llradıı.n aeatı 
dUşmlyenlerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasıle ver lecektlr. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 EylQl, ıı Birinci 
k6nUJ\ tarihlerlnde çekllecckt!r. 
~ 

Müsabaka ile 
memur allnacak 

Tüıik:iye İş Bankası Anonim Şirke -
t.ı.ndcn: Banıı:anmau muhtelif şubelc
r.nde calrft.ınlm:ık ve 3G5J .sayılt kanun 
hü.ıctimlerı da.lras!nde maas verilmek 
üzere aşağıda.ki vartlar dairesinde mü. 
sabanta ile memur altıınca.ıctır: 

1 - Müsaba.k:ı imtihanları 15 E.vhll 
1941 Pazartesi günü Ankara, İstanbul, 
İzm.l.r, Samsun ve Ada.nada yapılacak
tn. 

2 - İmtlİhana g{rebUm"* için: 
a> Laakal ortt\ metteb mezunu ol. 

m.ak. 
Baş, diş, nezl 

' 
grip, rom 

b> 18 ya.şından aşağı ve 30 yaşın. 
dalı yukarı l>ujunmamak, 

c> A&kerliğini yapmıs olmak Caskez. 
!iğini heni.İz ya.pmamış olanlar mu • 
va.kıkat memur olarak alınacaklardır.> 

3 - İ'mUhanda muvaffe..lt olanlar a
rasında ecneıOi lisanı bilenler tercih o. 
lunur. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal lıeseı 
İcabında günde 3 kqe ahnabilir. T AKLlTLERlNDEN SAKININIZ. 

Her yerde Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

4 - TaliQieıi:ı en geç 13 Ey11ii 194.1 
CUmaııbeısi gı{lnUn~ kadar yukarıda ya. 
zılı şubelerimiz mUdUrieriDe ve.cıltala -
rile birlikte mtiracaatT.a buhmme.ları 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaatı ııaniarı 

ilflıı olunur. • 

~a yazılı mevn.chn kapalı zartla e'ksiltmeleri hizalarında yazılı gfin, saat ve mahallerdeki askeri 
alma kom~onunlarında yapıl::ıcaktır. 'rallblerln kanuni vesıkala.rlle tekli! mektublarını ihale sııa.tlerınden 
sa.at evvel a!d olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve 0aıtnameleri Ankara ve İstaubul Lv. Amirlıltleri ıra.tın 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Ha.lirle Pişkinle b1r:lkte 
Şenyalda• - Kördüğüm 

Son temsil 

koml.syonlarında görülebilir. 
C!nsl. 

Bulgur. 
Sığır eti. 

ZaJi - Emniyet. umum müdürlü • 
ğUnCe verilen 2840 sayılı tanınma kar. 
neni kaybettim. Bulanın Alemdar 
meMezlr..e tcsl!m etmes:n • ve yenisini 
ala.cağ'mıdan hWunü olmadığını :liin e. 
derim. 

Buğday kırdırılması 

Pirinç. 
Bulgur. 

Yemeni. 
Çizme. 
Kundura. 
Er kundurası. 
Sade yağ. 

kilo 
> 
> 
> 
> 
ç~ 

> 
> 
> 

1 

Alemdar Topka111 sı\rayı komiser 
muavini Ahmed filimi Kızıltan 

İstanbul Belediyesi 

kilo 

Hanları 1 
Karaağaç •naes~'S'.ltı et nakl!y~ kamyonları için ılmll.l.-ak 75 kalem parça 

w alAt, edeva.t kap:ııı zart us11ıile e.ksllıtııneye konulmuştur. 'I'ahmln bedeli 
5932 lira 70 kuruş ve ilk teminatı 444 lira 96 kuruştur. Şartname Zabıt ve 
Muamel!ı.t MUdürlüğU kalcm;nde görü. bı..:r. ihaıe 2 9 !Hl Sal. ııUnU s:ı.aıt 
15 dıe Daimi En~ümende yapılncaktır. Talihlerin Uk temınat makbuz veya 
m6kıtublan, 941 yılına aid Ticaret Odası ~ikalan ve kanunen ibrazı ıuzım 
gelen diğer ~Ut ne 2490 numaralı kanunun tariht.ı çevresırıde hazırlı. 
~ca.kları teklif mektublarını ihsle gtin11 saat 14 de lmdar Daim! Encümene 
vermeler.! lfız-.'lldır. C7106) 

Haseki, Cerr:ıhr>aş.'\, Beyoğlu ve Zührevi 00.Sta.lıklar hastanelerile Zey. 
nePk&mil do~m evinin yılh!c 1ht!yacı !Qln alınacak 74,9:14 k!:o beyaz kara. 
man eti kapalL zar! usul!le eksiltmeye 'konulmu.%ur. Baher kilosunun tah
min bedeU 56 kurJş . ve Uk tem natı 3i49 lira 75 tu~ur: şartname Zabıt 
ve Muamelı\t MüdilrlliğU kaleminde görlUebiUr. İhale 2/9/041 Salı giluil sa. 
aı 15 de Da.l.:nt Enoümende yapıfoca'ktır. TaUblerln ilk temına.t makbuz ve
ya mek:tub1arı. !141 yılma Aiıl 'l~carE:t Odası ves1kalan ,"e k!:nunen ibrazı 
IAZU'n ıreteın d{!'rer vesaik ile 2490 numaralı kanunun hr!fat;ı çevresinde ha. 
zırlıyacrukla.n tekLt nıektublıırınft ihale giinU saat 14 de ka.da,r Daimi Encü. 
~ vermeleri ID.zımdır. 17057) .... 

fiskUdar meydannıı:ı asfalt kaplsınıruı.sı 1ş1 .kaıpa.lı zarf usul.le eksilt.meye 
konulmuştur. Keşif bedel! 73248 lira 50 kurm ve Uk tcrnlıı:ı.tı 4912 lira 42 
kuruştur. Mukavr.l". eksiltme. bayındırlık işleri genel, husust ve fennt ı;;art
nnm~'k?ri proj.1 kr.şlf hUlıisasne buna mUtercrri diğ'er evra~ 366 kuruş mu. 
kabilinde VUlyet Nafia MUdilrlllğilnden rerileceıktlr. flıale 2.'9/941 Salı gfi. 
nü saat 15 de U~ımt Encllmeııde yapılacıınotır. Taliblerin ilk teminat mak. 
buz veya m<!rtilıbları, ihale tar;hinden sekiz gün evvel Vilayet Nafia Mildllr. 
Hlğiine mürac11.'.\tla alacakları fenni ehllvet ve 941 y1lınıı alc! Ticaret Odası 
~a.ları lanı.alı ~rt:ıo.me ve kamınen ibrazı W.zun E;elcn diğer vesaik ile 
2490 numaralı kanunun tarlfatı cE-vrecı'nde haZ'myacakiım teklif mektub. 
lannı ihale gilnü saat 14 de kadar Oa.inıl Encümene vermeleri iA?.ımdır. 

c7053ıı 

Harp Okulu Komutanlığından: 
1 - ~ğıda yazılı şartları haiz dkur1ar Hani> u1mluruı aıınııcnklıırdır. 

A - .Ankarada buluna'lllar d®'udan doğruya. Harb okuluna, 
Ankara haricinde bulun.ıınl$.r bulundukları yerin ask.erlik şube-
sine müracaa.t edeceklerdir. 
B - K.ayııd ve kabul muam~lesi 1/9/94ıl den ltıib&ren 20/10/941 
tarihine kadar devam ed«ektir. Bu taa:-lliten ~nraki müracaat. 
lar ~bul edilmlyeceırtJr. 

2 - G1rl.ş şartlan: 

A - Türk olmak. 
B - Lise bitirme ve o'gunluk l:m'tf.1"'1nmı vermjş bulunmnlc. 
C - Taım teşl!kıkilllü heyeti &ı·hh.!ıyesi olan askeri hastahaneden 
CHarb okuluna girer) kararlı smha.t ra.poru ıılroaık. 

D - 18: 23 yaşında o1m.ak (24 yaşına girmiş o1nnlar alınmaz) 
E - Dlter şartlar MkerUık şubeleır.l.nden ~ Harb okulundQn 
otrenlleı'bı11r. ( 972-7601) 

Miktarı Tutan Teminatı İhale günü saati re mahalli 
lira lira 

72,000 11,700 878 12/9/941 10) 
150.090 37,500 2813 12 > • 14) Corum 
500,000 2250 8 • • 10 İskenderu:ı. 

91,000 45,500 3413) 
110,000 27,500 2063) 17 > > 15 Sarıkamı5 

15,000 75,000 5000 10 > > 17 ) 

15,000 225,000 12,500 10 » > 16 ) 

25,000 212,500 11,675 10 • > 16,30) Afyon. 
6,000 60,000 4250 15 > > 16 Ba'lıi>~slr. 

50,000 87,500 5625 10 > • 16 Balıkesir. 
(955 7450) 

.. * Aşağıda miktarları yazılı bulgurlar kapalı zartla eksıtt.meye konınu' 
İhaleleri 12/9/941 Cuma. gilnil hlzn!r:.rında yaz~ı saatlerde ArdahandB 
ıkcri sa.tın alma koınlsyonund.\ yapılaoaktır. Tsllbler n belli saatlcrdell 
sa.at evvel kanuni vesikalar!le teldi! mddublannı ko:n!syo:-ı ı v~ımt"Jeri 

Mile.tarı Tutan 'I\!mlruıtı İhale saati 
Kilo L:t'a Liro 

52,000 
104,0!)0 

15.600 
31.200. 

** 

1170 
~340 

11 
9 

<977 - 765 

Beher kiloou'lıı. 5,5 kuruş tahmin edilen 2000 ton kuru ot pazarlıkla 
alınaca~tır. İhalesi 4 '9 '941 Perı;embe gilnil saat 15,30 da Balıkesirde 
satın alma kom!syo.'lunja yapılacaktır. Tallblerin belli vakitte komi 
gelmeleri. <975 • 7650> 

** Babaeski :Jö.loort satın alm>ı komlsycnunda 15/9/941 tarihinde mfüıalt11 

yapıla.cağı llAn eullen yedi kale:n odun ek.s1ltmeslnden sartınızer edUıniS 
(97~ - '1 

** 14,000 kilo sade ynğı alınacaktır. Pazaıiı1da eı1csm.mesi 219/941 satı 1 
saa.t 16 da B:.ırsach askorl sa.tın olma komisyonunda yapıln•:ıı.ktır. 'lll 
bedeli 23,800 :ıra ilk te.mlııııtı 1785 liradır. Taliblerin belli vakitte Burs: 
T01>ha.nede Yedlnci ille okulda askeri satın alma l:oml.syonUI'.l\ geııne 
E\rsat ve şartnamesi Ankara. 1s•-anbul Lv. Aaıtirliklerl satın alma koıni 
Iarmda da görütilr. (9G7 • 7550> .. ,,. 

Aşaf;ııd'ı:ı. mtkta.rlnrı yazılı samanlar 8/9/9411 günü snn.t 14 de hi_.ı 
da ynzılı ~lllerde ek.s1tmeleri Çanakıkalede Askeri Sa.tınn.ıma K 
nunda yapıl'acaktır. Kapalı zart olanların ih:aJe s:ıatınden bir saa 
kanuni vesıkD.larile teklif ınektublannın Kom.syana verılmesi, aı;iJ 
slltımeleri içın belli saatte Komisyon:ı gelmeleri. 

Mikıt'a.rı Tuto..rı Teminatı 

ton lira lira. 

13'2 5"..80 396 

55 2200 165 

26' 10,580 792 

616 24,64-0 1848 
88 3520 294 

319 12,760 957 
220 8800 660 
331 13,Z4-0 993 .. . , 

Aşıığ!da mtkıtarları ra.wı odunlar açlık eksiltmeye lronmuştur. ~ 
ri 15/9/ 94!1 günü h.zalarındıı. yazılı saat.terde Bnlb:ıesktde As~ert 11, f 
alma KomLvonwıda yapılacaktır. Taliblerln belli va.kitte KooniSY

0 
;' 

'll.elerL ibıı.ıe 
Miktarı Temın1l·tı Kilo fiati ııı~- / 
~n LlrnK~ ~~ ~ 

--- ıo 
23a5 ı 50 10~ 
1356 1 60 ıV" 
1837 50 2 .. 

2120 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 23 Ağustos 
AKTİF PASİF, 

1941 vaziyeti 
1130 
1255 
850 
925 
700 

ı~ .a 
1275 2 ı'.r 
832 50 1 20 1e.3' 
98C 1 40 ı'f 

Kasa: 
Altını: san 
Banknot 
Ufaklık 

kilogram 72.G04,628 .... . . . . . . 
Dahildeki multabirler: 

Türk lirası . . . . • · 
Hariçteki muhabirler: 

Altın: Safi kilogram 10 353.5M 
Altına tahvili kıı.bll serbest dö-
vizler • • • • • • • • • 
Diğer dövizler ve borçlu Klirıng 
bakiyeleri . • • . • . • • • 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edllen evra.kı nakdiye 
karşılığı • . • • . • . • • 
Kanunun 6-8 inci mar.ldelcrlne 
tevfikan Hazine tarafındım vlkl 
tediyat • • • • 

Senedat Cüzdanı: 
Ti<:art Senetler • . • . • • • 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 
< Deruhte edilen evrakı nakdl-

l < yenin karşılıtı esham ·:e 
C ta.hvllfıt Clttbarl kıyme'le> .. 

1 < Serbest Esham ve Tsıhvlllt: 
Avanslar: 

Altın ve döviz ü1.erlne avans • • 
TahvllO.t Uzerlne avans • • • • 
Hazineye kısa vMrll avans 
Hazineye 3850 No ıu kanuna göre 
açılnn altın karşıhk~ı avans 
Hissedarlar: 
Muhtcllt: . . . . . . . 

Ura 102.124.217,77 
r Lira 

> 20.727.673 -

• 588.524 39 123.440.415,16 

,. 1.395.i80.57 1.395.780,57 

Li!'a 14.563.049,01 

> -.-
ıı 46.663.666 39 61.226.715 40 

Lira 158.748.563,-

ll 21.683.011.- 137 .Oll5.552,-

Llra 272.Hi6.29G 39 27.l.166.296,39 

Lira 45 446.161,93 
il 8.310.245.19 53.756.407,12 

Liri\ 4 948,64 
11 3.132 379 4q 
JI -.-
J) 167 sno ooo. - 170 lll!7 ı28 12 

4.500.000.-
'1 688.909 27 

Serma1e 
İhtiyat akçe9iı 

Adi ve fevkalA.de • 
Hususi 

. . . . • • 
• • • • t • 

Tedavüldl"kl banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddeleT!ne 
t.evnkan Hazine tarafından vaki 
tedlyat • • . • 
Denıhte edilen evrak\ nıı.kd!ye 
bakiyesi . • • • • • • 
Karşılığı tamamen atım olarak 
iUi.veten tedavüle va.:ı:edilen . • • 
Reeskont. mukrı.blll llAveten teda.. 
vüle vared!ten . • . • • • • • 
Hazineye yapılan altm karsılıklı 
avans munblli 3902 No. hı kanun 
muci)ince illveten tedaville vaze. 
dilen . . • • • • • • • 

MEVJ)UAT: 
T•;rk 1.lrıı.111 

Altın: san kilogram 877.150 

3859 No. ıu kanuni\ ıröre ha:rlney• 
a~1lan avans ma.kııbtll tevdi ohı
D'"l athntar: 
san kilogram 55.541,930 

Döviz Taahhüdatı: 
A ttınB tahvil! '-abıl d6vlzler 
D'i'PT dl\vlzler ve ala.cakiı Klirlng 
bnl<ivı>lrri 

Muhtelit . . . . . ' . . . 

Lira 
» 

7.822.019,15 
6.000.000-

lira 158.748.563,-

ll 21.681.011.-

Lira 137.065.552,-

• 17.000.000.-

ll 250.000.000.-

• 94.000.000.-

Lira 8Ull.103,91 
,. 1.233.782.03 

73.124.tn7.90 

Lira -.-
31.02!l.491.52 

Yekün 831.877 .404 ,03 Yekün 

ı Temmu 1938 tarlı.inden ıt.'baren: İSkonto haddi ,. 1 altın üzerine avam _,. 1 

Lira 
15.000.UOO,-

13.l:22.0l9,15 

498.065.552,-

85.344.885,94 

78.124.167,90 

31.029.491. '52 
lI0.491.287.52 

831.877 .404,03 

202 50 1 50 180 
(917.7l!25) , 

** y.ıır~ ııııaci' 1'' t/. 
Pazarhkla 180,000 liralık haklkt va,;elln pazarlıkla saı.ın, 1\1arıtfl~r J 

kilosuna 200 kuruş fiat tahmin edilmiştir. Ho.klltl vazelin bU~ının 1ıti", 
tallb çıkmadığı taKAlırd,. sun't vazelin alınacaktır. sun·ı va t, ıo.5o0 r' 
suna 150 kuruş fiat tahmin edilmiştir. Her jklsi için tcmtnıı. da )f· ,.rfl 
Te.liblerin 6/9/941 Cumartesi gilnü saat 11,30 da A.nk.Brıı. (925•1 

satın alma. kom.isyonun,ı gelmeleri. ~ .... ~ ~ 
45.000 ktlo sığır et.t ta.palı zarfla eksiltmeye konm~9,;:ı C~~oı.,;r. f' 

17,100 lira. ilk temina:ı 1282 lira 50 kuruştur. ihıılesl 5 yapılPr.-
saat 16 da. Adapa.zarınd:ı eskerl satın alma kornis;"Onunda f;dCiıf 
liblerin belli vakitten bir saat evvel kanuni vesıataıa.rUe 
rını lk.omisyona vermeleri. (933-7332) /. * * \ftı,erltı~ , 

Tahmin bedeli 19,317 lira olan ııstes1nde yazılı 30 ~ Jd. ~., [I 
ve malızem.e 11/9/94.1 Perşembe günü saat ııı de An'IOl~ı.ıJlple~in <9'l' 
tın alma lkimrsyonunda pazarltlda satm aıınacaktır. ıınıeıerı. _.; 
60 kuruş k.aıt'i teminatiarile belli vakitte komi'JYOila ge 1'~!11"',r 

.. .. ıı.J'tıl"• ',,d 
t n aııııac ııı JJY 

Aşağıda miktarları yazılı samanlar pamrlıkla sa 1 steri sat 
18/9/941 tarUılnc kadar her gün Çana.kkalode 1578 11 

misyonuna gelmeleri. Fl'~a. 
Miktun Teminaıtı gr. ~ 

Kilo Lire. Kr. ---;-50 

420 000 1417 50 4 50 
270,000 9112 50 ' 50 ~ 

.,720 '75 4 5o ~I 
510,000 ~ " 1012 50 c96" ; .... 
300.000 .......... .. . ....... -............ ·~·rıt°" 

•••••••••••••••••••··-·-·---·••••• ........ --M.-cl.. .. Selim Ragıp ı;.. 
Son Posta Matbaası: Neıriyat li uru: U.. 

C"L-c:rıı vsAKt..lC 
SAHIBLER1: S. Raııp EMEC. A c.a.o 


